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Wyprawka szkolna
W dniu 23 czerwca 2015 r. Rada 
Ministrów podjęła uchwałę w spra-
wie rządowego programu pomocy 
uczniom w 2015 r. – „Wyprawka 
szkolna” i wydała rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych warun-
ków udzielania pomocy finansowej 
uczniom na zakup podręczników  
i materiałów edukacyjnych.

AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Zgodnie z programem w roku szkolnym 2015/2016 
pomoc skierowana zostanie do 3 grup uczniów:
	 najmłodszych	 uczestników	 edukacji	 szkolnej	 –	
uczniów	klas	III	szkoły	podstawowej	oraz	klas	III	
ogólnokształcącej	szkoły	muzycznej	I	stopnia;

 uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 konty-
nuują	naukę	według	nowej	podstawy	programowej	
kształcenia	 ogólnego	 lub	podstawy	programowej	
kształcenia	w	zawodach	odpowiednio	na	poziomie	
klasy	IV	technikum;

	 uczniów	niepełnosprawnych:	słabowidzących;	nie-
słyszących;	słabosłyszących;	z	niepełnosprawnością	
intelektualną	w	stopniu	lekkim,	w	stopniu	umiarko-
wanym	lub	znacznym;	z	niepełnosprawnością	rucho-
wą,	w	tym	z	afazją;	z	autyzmem,	w	tym	z	zespołem	
Aspergera;	z	niepełnosprawnościami	sprzężonymi,	
w	przypadku	gdy	 jedną	z	niepełnosprawności	 jest	
niepełnosprawność	wyżej	wymieniona.
Podstawą	do	skorzystania	z	pomocy	przez	uczniów	

niepełnosprawnych	 będzie	 posiadanie	 orzeczenia	
o	potrzebie	kształcenia	specjalnego,	o	którym	mowa	
w	ustawie	z	7	września	1991	r.	o	systemie	oświaty.	
Zgodnie	 z	 programem,	 uczniowie	 niepełnosprawni	
mają	prawo	do	dofinansowania	zakupu	podręczników	
do	 kształcenia	 ogólnego,	w	 tym	podręczników	do	
kształcenia	specjalnego	lub	podręczników	do	kształ-
cenia	w	zawodach,	dopuszczonych	do	użytku	przez	
ministra	edukacji.	Dofinansowanie	może	także	doty-
czyć	zakupu	materiałów	edukacyjnych	–	w	przypadku	
uczniów	z	niepełnosprawnością	intelektualną	w	stop-
niu	umiarkowanym	lub	znacznym	oraz	uczniów	z	nie-
pełnosprawnościami	sprzężonymi,	w	przypadku	gdy	
jedną	 z	 niepełnosprawności	 jest	 niepełnosprawność	
intelektualna	w	stopniu	umiarkowanym	lub	znacznym.

Celem	 tej	 nowelizacji	 jest	 zwiększenie	 poziomu	
bezpieczeństwa	w	ruchu	drogowym,	w	szczególności	
w	 przypadku	 zwiększenia	 jego	 natężenia.	Zgodnie	
z	nowymi	przepisami,	zarządcy	dróg	płatnych	–	w	sy-

Odstąpienie  
od opłat na drogach

W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm 
RP uchwalił nowelizację ustawy  
o autostradach płatnych oraz  
o Krajowym Funduszu Drogowym.

tuacjach	wyjątkowych,	zagrażających	bezpieczeństwu	
ruchu	lub	je	zmniejszających	–	będą	mogli	zrezygno-
wać	 z	 pobierania	 opłat	 od	 kierowców	 za	 przejazd	
autostradą	lub	jej	odcinkiem.	Nowelizacja	przewiduje	
też,	że	minister	właściwy	do	spraw	transportu	określi	
w	rozporządzeniu,	w	odniesieniu	do	Generalnej	Dy-
rekcji	Dróg	Krajowych	i	Autostrad,	sposób	ustalania	
wystąpienia	zagrożenia	lub	zdarzenia	zmniejszającego	
bezpieczeństwo	ruchu	drogowego,	biorąc	pod	uwagę	
porę	i	kategorię	dnia,	porę	roku	i	płynność	ruchu.
Prezydent	RP	 podpisał	 nowelizację	 26	 czerwca	

2015	r.	i	w	tym	dniu	weszła	ona	w	życie.

Podstawowym skutkiem nowelizacji jest zniesienie 
obowiązku	uzyskania	decyzji	o	pozwoleniu	na	budowę	
w	stosunku	do	niektórych	obiektów	budowlanych,	dla	
których	wymóg	 taki	 był	 przewidziany	 dotychczas.	
W	związku	z	tym	rozszerzono	katalog	obiektów,	któ-
rych	budowa	wymagać	będzie	wyłącznie	zgłoszenia,	
a	nie	uzyskania	pozwolenia	na	budowę.	Starosta	będzie	
mógł	wyrazić	sprzeciw,	w	terminie	30	dni,	natomiast	
jego	 brak	 skutkować	będzie	możliwością	 realizacji	
inwestycji.	Zgłoszeniu	podlegać	będą:	

	 wolno	stojące	budynki	mieszkalne	jednorodzinne,	
których	obszar	oddziaływania	mieści	się	w	całości	
na	działce	lub	działkach,	na	których	zostały	zapro-
jektowane, 

	 wolno	 stojące	 parterowe	 budynki	 gospodarcze,	
w	tym	garaże,	altany	oraz	przydomowe	ganki	i	oran-
żerie	 (ogrody	 zimowe)	o	 powierzchni	 zabudowy	
do 35 m2,	łączna	liczba	tych	obiektów	na	działce	
nie	może	przekraczać	dwóch	na	każde	500	m2 po-
wierzchni	działki,	

	 wolno	stojące	parterowe	budynki	rekreacji	indywidu-
alnej	o	powierzchni	zabudowy	do	35	m2, przy czym 
liczba	tych	obiektów	na	działce	nie	może	przekraczać	
jeden	na	każde	500	m2	powierzchni	działki,	

Rewolucja  
w Prawie budowlanym

W dniu 28 czerwca 2015 r.  
weszła w życie nowelizacja  
Prawa budowlanego. 

	 wolno	 stojące	 parterowe	budynki	 stacji	 transfor-
matorowych	i	kontenerowych	stacji	transformato-
rowych	o	powierzchni	zabudowy	do	35	m2.

Co	 istotne	 ustawodawca	pozostawił	 inwestorowi	
możliwość	budowy	lub	przebudowy	wolno	stojącego	
domu	jednorodzinnego	także	w	trybie	pozwolenia	na	
budowę,	jeśli	uzna	on,	że	to	dla	niego	korzystniejsze.	
W	takim	przypadku,	jeśli	inwestor	będzie	jedyną	stroną	
postępowania,	roboty	budowlane	będzie	można	roz-
począć	bez	oczekiwania	na	uprawomocnienie	decyzji	
administracyjnej	o	pozwoleniu	na	budowę.
Rozszerzono	także	katalog	obiektów	budowlanych,	

oddawanych	do	użytku	na	podstawie	zawiadomienia	
o	zakończeniu	budowy.		
Od	28	czerwca	2015	r.	do	projektu	budowlanego	

nie	będzie	trzeba	dołączać	oświadczeń	o	zapewnieniu	
dostaw	energii,	wody,	ciepła,	gazu,	odbioru	ścieków	
oraz	o	warunkach	przyłączenia	obiektu	do	sieci	wo-
dociągowych,	kanalizacyjnych,	cieplnych,	gazowych,	
elektroenergetycznych	i	telekomunikacyjnych.

Zgodnie	 ze	 znowelizowanymi	 przepisami,	 sąd	
w	 postępowaniu	 karnym	 będzie	 pełnić	wyłącznie	
rolę	bezstronnego	arbitra,	który	wyda	 sprawiedliwe	
rozstrzygnięcie	na	podstawie	zawnioskowanych	i	prze-
prowadzonych	przez	strony	dowodów.	Co	do	zasady	
inicjatywa	 dowodowa	w	 postępowaniu	 sądowym	
będzie	należeć	do	 stron,	natomiast	 sąd	może	wpro-
wadzić	do	procesu	dowód	 jedynie	w	wyjątkowych,	
szczególnie	uzasadnionych	wypadkach.	Zgodnie	z	no-
welizacją	oskarżonemu	zapewnia	się	szerszy	dostęp	
do	obrony	z	urzędu.

Proces karny  
w „amerykańskim stylu”

Od 1 lipca 2015 r. obowiązuje  
nowa procedura karna zgodnie  
z postanowieniami nowelizacji  
Kodeksu postępowania karnego  
z 27 września 2013 r. i 20 lutego 2015 r.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Program	zakłada	także	pomoc	w	formie	dofinanso-
wania	zakupu	podręczników	i	materiałów	edukacyj-
nych,	która	będzie	przysługiwać:
	 uczniom	pochodzącym	z	rodzin,	w	których	dochód	
na	osobę	w	rodzinie	nie	przekracza	kryterium	do-
chodowego	na	osobę	w	rodzinie,	o	którym	mowa	
w	ustawie	z	28	listopada	2003	r.	o	świadczeniach	
rodzinnych,	w	wysokości	obowiązującej	na	dzień	
wejścia	w	życie	rozporządzenia	w	sprawie	szcze-
gółowych	warunków	udzielania	pomocy	finansowej	
uczniom	na	zakup	podręczników	i	materiałów	edu-
kacyjnych	(w	roku	szkolnym	2015/2016	dochód	na	
osobę	w	rodzinie	nie	może	przekraczać	574	zł);

	 uczniom	pochodzącym	z	 rodzin	niespełniających	
kryterium	 dochodowego	 na	 osobę	w	 rodzinie,	
o	którym	mowa	w	ustawie	z	28	listopada	2003	r.	
o	świadczeniach	rodzinnych,	w	przypadkach	okre-
ślonych	w	ustawie	z	12	marca	2004	r.	o	pomocy	
społecznej,	na	podstawie	decyzji	dyrektora	szkoły,	
do	której	uczęszcza	uczeń,	uwzględniającej	lokal-
ne	warunki	 ekonomiczne	 i	 społeczne	 (np.	 ciężka	
choroba,	 przemoc,	 alkoholizm	 lub	 narkomania	
w	rodzinie);

	 uczniom	 niepełnosprawnym	 uczęszczającym	
w	roku	szkolnym	2015/2016	do	szkół:	podstawo-
wych,	 gimnazjów	 i	 szkół	 ponadgimnazjalnych,	
w	tym	do	szkół	specjalnych	przysposabiających	do	
pracy	dla	 uczniów	z	upośledzeniem	umysłowym	
w	stopniu	umiarkowanym	lub	znacznym	oraz	dla	
uczniów	z	niepełnosprawnościami	sprzężonymi	lub	
do	szkół	artystycznych.
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI O R Z E C Z N I C T W O

W	niniejszej	 sprawie	Rada	Miejska	 podjęła	
uchwałę	w	sprawie	rozwiązania	Straży	Miejskiej.	
Organ	 nadzoru	 zauważył,	 że	 projekt	 uchwały	
wbrew	zapisowi	 art.	 19	ust.	 2	ustawy	z	dnia	23	
maja	1991	r.	o	związkach	zawodowych	(t.j.	Dz.U.	
z	2014	r.	poz.	167	z	późn.	zm.)	nie	został	przed-
łożony	 do	 zaopiniowania	właściwej	 organizacji	
związkowej,	o	której	mowa	w	art.	19	ust.	l	ustawy	
o	związkach	zawodowych.
Tymczasem	Wojewoda	Mazowiecki	powołał	się	

na	wyrok	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	
we	Wrocławiu	z	dnia	26	czerwca	2012	r.	sygn.	akt	
IV	SA/Wr	729/11,	który	uznał,	że	„podjęcie	przez	
organ	 samorządu	 uchwały,	 z	 pominięciem	obo-
wiązkowego	 uprzedniego	 przedłożenia	 projektu	
uchwały	 do	 zaopiniowania	 związkom	 zawodo-
wym	w	myśl	art.	19	ustawy	z	1991	r.	o	związkach	
zawodowych,	 stanowi	 rażące	 naruszenie	 prawa,	
uzasadniające	stwierdzenie	nieważności	uchwały.”	
Wskazał	 także	na	 treść	wyroku	Wojewódzkiego	
Sądu	Administracyjnego	w	Warszawie	z	dnia	28	
sierpnia	2014	r.	sygn.	akt	II	SA/Wa	2329/13,	który	

Przedstawione	 zagadnienie	 prawne	wyłoniło	 się	
w	związku	z	rozpoznawaniem	skargi	kasacyjnej	Bur-
mistrza	Miasta	Sompolno	od	wyroku	Wojewódzkiego	
Sądu	Administracyjnego	w	Poznaniu	z	dnia	4	grudnia	
2013	 r.,	 IV	SA/Po	761/13	w	 sprawie	 ze	 skargi	 na	
uchwałę	z	dnia	19	czerwca	2013	r.	komisji	konkurso-
wej,	powołanej	przez	Burmistrza,	w	przedmiocie	od-
mowy	dopuszczenia	do	postępowania	konkursowego.	
Wyrokiem	tym	uchylono	zaskarżoną	uchwałę	komisji	
w	przedmiocie	odmowy	dopuszczenia	skarżącej	do	
postępowania	 konkursowego	w	 części	 dotyczącej	 
§	2	punktu	5	i	6	(pkt	1).

NSA	uznał,	 że	 poszczególne	 czynności	 podejmo-
wane	w	postępowaniu	 konkursowym	przez	 komisję,	
w	tym	czynność	polegająca	na	odmowie	dopuszczenia	
kandydata	 do	 postępowania	 konkursowego,	 która	
przyjmuje	formę	uchwały	zamieszczonej	w	protokole	
po	 przeprowadzeniu	 tego	 postępowania	 (§	 4	 ust.	 2	
rozporządzenia),	 nie	mieszczą	 się	w	kategoriach	 ak-
tów	oraz	czynności	wymienionych	w	art.	3	§	2	p.p.s.a.	
Podejmowane	przez	komisję	czynności	nie	są	bowiem	
ani	 rozstrzygnięciem	 indywidualnym	mającym	 po-
stać	 decyzji	 administracyjnej	 lub	 postanowienia,	 ani	
też	nie	są	aktem	prawa	miejscowego	 lub	 też	„innym	
aktem	podjętym	w	 sprawie	 z	 zakresu	 administracji	
publicznej”.	Rozstrzygnięcie	komisji	nie	może	też	być	
kwalifikowane	jako	„inny	akt	lub	czynność	z	zakresu	
administracji	publicznej	dotyczący	uprawnień	lub	obo-
wiązków	wynikających	z	przepisów	prawa”.		W	ocenie	
NSA	uznanie	uchwały	komisji	konkursowej	za	inny	niż	
określony	w	pkt.	1-3	§	2	art.	3	p.p.s.a.	akt	lub	czynność	
z	zakresu	administracji	publicznej	dotyczące	uprawnień	
lub	obowiązków	wynikających	z	przepisów	prawa	sta-

RozstRzygnięcie 
nadzoRcze wojewody
„ROZWIĄZANIE STRAżY MIEJSKIEJ BEZ OPINII ZWIĄZKU ZAWODOWEgO – NIEWAżNE”

Rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego z 5 czerwca 2015 r.  
Nr LEX-R.4131.12.2015.M.N stwierdzające nieważność uchwały  
Rady Miejskiej w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej.

uznał,	że	„uprawnienie	związków	zawodowych,	
wynikające	z	art.	19	ustawy	z	1991	r.	o	związkach	
zawodowych,	 jest	 niezależne	 od	 faktu	 przyna-
leżności	do	związku	osób,	na	które	rozciągną	się	
skutki	projektowanego	aktu	prawnego”.	
W	 związku	 z	 powyższym	 organ	 nadzoru	

ocenił,	że	stosownie	do	 treści	art.	19	ust.	 l	 i	2	
ustawy	o	związkach	zawodowych,	Rada	Miejska	
miała	obowiązek	skierować	projekt	uchwały	do	
organizacji	 związkowych,	 reprezentatywnych	
w	 rozumieniu	 ustawy	 z	 dnia	 6	 lipca	 2001	 r.	
o	Trójstronnej	Komisji	Do	Spraw	Społeczno-	
Gospodarczych	 i	 wojewódzkich	 komisjach	
dialogu	społecznego	 (Dz.U.	Nr	100	poz.	1080	
z	późn.	zm.),	celem	wyrażenia	opinii	o	projekcie.	
Termin	wyrażenia	opinii	winien	być	nie	krótszy	
niż	30	dni.	Wobec	 faktu,	 że	Rada	Miejska	nie	
zrealizowała	obowiązku	wynikającego	z	art.	19	
ustawy	o	 związkach	 zawodowych	konsultacji	
uchwały	 z	 reprezentatywnymi	 organizacjami	
związkowymi,	uchwała	została	podjęta	z	rażą-
cym	naruszeniem	prawa.		

„skaRga na uchwałę  
komisji w spRawie konkuRsu  
na dyRektoRa szkoły”
UChWAłA NACZELNEgO SĄDU ADMINISTRACYJNEgO Z DNIA 13 KWIETNIA 2015 R., SYgN. AKT I OPS 5/14

Teza: „Uchwała komisji konkursowej o odmowie dopuszczenia kandydata do postę-
powania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły podjęta na podstawie § 4 ust. 
1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki 
oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373, ze zm.) nie jest aktem,  
o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.).”

nowi	chybiony	zabieg	interpretacyjny,	biorąc	bowiem	
pod	uwagę	postulat	racjonalności	ustawodawcy,	kwe-
stionowanie	wyników	wykładni	gramatycznej	bez	waż-
nych	powodów	natury	aksjologicznej	jest	niezgodne	
z	literą	prawa.	NSA	podkreślił,	że	nie	może	być	mowy	
o	zamykaniu	kandydatowi	drogi	sądowej,	gdyż	będące	
aktem	z	art.	3	§	2	pkt	6	p.p.s.a.	zarządzenie	organu	
prowadzącego	szkołę,	wydawane	na	podstawie	§	8	ust.	
2	rozporządzenia,	jest	wynikiem	dokonanej	przez	ten	
organ	obligatoryjnej	oceny	konkursu	(a	więc	i	wydanej	
uchwały	komisji),	także	pod	względem	nieuzasadnio-
nego	 niedopuszczenia	 kandydata	 do	 postępowania	
konkursowego,	jak	również	innych	nieprawidłowości,	
które	mogły	mieć	wpływ	na	wynik	konkursu.	Zdaniem	
NSA	kontrolą	sądową	nie	mogą	być	objęte	wszystkie	
kolejne	czynności	czy	akty	wydane	na	poszczególnych	
etapach	postępowania	konkursowego	na	stanowisko	
dyrektora	 szkoły	 publicznej.	Kontrola	 ta	 nie	musi	
obejmować	rozstrzygnięć	wstępnych,	pod	warunkiem,	
że	ostateczne	rozstrzygnięcie	podlega	kontroli	sądo-
wej.	Dlatego	–	jak	zaznaczył	NSA	–	brak	możliwości	
zaskarżenia	uchwały	komisji	konkursowej,	jako	nie-
spełniającej	definicji	 aktu	 z	 art.	 3	§	2	pkt	4	p.p.s.a.	
w	żaden	sposób	nie	zamyka	kandydatowi	możliwości	
kwestionowania	wyniku	konkursu	 przed	 sądem	ad-
ministracyjnym,	 a	 jedynie	 prawo	do	obrony	 zostaje	
przesunięte	w	 czasie.	Co	więcej,	właśnie	 odwrotna	
sytuacja,	a	więc	możliwość	kwestionowania	zarówno	
uchwały	komisji	konkursowej	z	§	4	rozporządzenia,	
jak	 i	 zarządzenia	wydanego	 na	 podstawie	 §	 8	 roz-
porządzenia	w	odrębnych	postępowaniach	mogłaby	
prowadzić	do	podważenia	racjonalności	postępowania	
konkursowego	i	wykluczających	się	ocen.
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pRzegL¥d LegisLacyjny
DZ.U. Z 2015 R. POZ. 727, 745, 761, 852.

POMOC DLA OBSZARÓW WIEJSKICh
MAJA

28
Od 28 maja 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie 
składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 727)
Rozporządzenie wydano na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349) i określa:
1) działania, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane za pomocą formularza 

umieszczonego na stronie internetowej;
2) szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działań, 

o których mowa w pkt. 1, wniosku o przyznanie pomocy technicznej oraz wniosku o płatność w ramach 
pomocy technicznej, umieszczony na stronie internetowej;

3) szczegółowe warunki i tryb składania wniosków, o których mowa w pkt. 2, za pomocą formularza umiesz-
czonego na stronie internetowej, w tym format pliku, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów 
w postaci elektronicznej.

P R Z E G L Ą D  L E G I S L A C Y J N Y AKTUALNOŚCI P R Z E G L Ą D  L E G I S L A C Y J N YAKTUALNOŚCI

DANE OSOBOWE
MAJA

30
Od 30 maja 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. 
w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych 
osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 745)
Rozporządzenie wydano na podstawie art. 36a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) i określa tryb i sposób:
1) sprawdzania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz 

opracowania sprawozdania w tym zakresie;
2) nadzorowania:
a) opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz 

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią 
do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,

b) przestrzegania zasad określonych w dokumentacji, o której mowa w lit. a.

ZDOLNOść DO SłUżBY WOJSKOWEJ
CZERWCA

6
Od 6 czerwca 2015 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. 
w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania 
wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. z 2015 r. poz. 761)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) i określa:
1) wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz do 

służby poza granicami państwa wraz ze wskazaniem kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej;

2) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do pełnienia służby w poszczególnych 
rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczególnych stanowiskach służbowych wymagających 
szczególnych predyspozycji zdrowotnych wraz ze wskazaniem kategorii zdolności do zawodowej służby 
wojskowej;

3) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o ograniczonej zdolności do pełnienia zawodowej 
służby wojskowej w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych stano-
wiskach służbowych wraz ze wskazaniem kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej;

4) właściwość i tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich;
5) tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich żołnierzy zawodowych i osób ubiegających się o powołanie 

do zawodowej służby wojskowej;
6) szczegółowe warunki orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej;
7) szczegółowe warunki orzekania o ograniczonej zdolności do zawodowej służby wojskowej;
8) szczegółowe warunki orzekania o zdolności do służby wojskowej poza granicami państwa;
9) tryb rozpatrywania sprzeciwów wobec projektów orzeczeń wojskowych komisji lekarskich oraz uchylania 

orzeczeń w trybie nadzoru;
10)sposób ustalania związku chorób oraz śmierci ze służbą wojskową;
11) wzór skierowania do wojskowych komisji lekarskich;
12) wzory orzeczeń wydawanych przez wojskowe komisje lekarskie.

REFERENDUM
CZERWCA
17

W dniu 19 czerwca 2015 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r. poz. 852)

Referendum zarządzono na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 60 pkt 
2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318). Pytania w refe-
rendum mają następujące brzmienie:
„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej?”
„Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu 
państwa?”
„Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów 
prawa podatkowego na korzyść podatnika?”
Referendum wyznaczono na dzień 6 września 2015 r.
Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza 
brak zgody:
1) na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

(odpowiedź na pytanie pierwsze);
2) na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa (odpowiedź 

na pytanie drugie);
3) na bezpośrednie wpisanie do ustawy – Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia 

wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika (odpowiedź 
na pytanie trzecie).

Kampania w środkach masowego przekazu rozpocznie się 21 sierpnia 2015 r. a zakończenie kampanii refe-
rendalnej nastąpi 4 września 2015 r. Głosowanie odbędzie się w dniu 6 września 2015 r. w godzinach 600-2200.
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T E M A T  M I E S I Ą C A AKTUALNOŚCI T E M A T  M I E S I Ą C AAKTUALNOŚCI

O statusie	miasta	na	prawach	powiatu	traktuje	obecnie	art.	91	ustawy	o	samorządzie	powiatowym	(dalej: 
u.s.p.).	Zgodnie	 z	 jego	 aktualnym	brzmieniem,	prawa	
powiatu	przysługują	miastom	trzech	kategorii:

	 miastom,	 które	w	 dniu	 31	 grudnia	 1998	 r.	 liczyły	
więcej	niż	100.000	mieszkańców;

	 miastom,	które	z	dniem	31	grudnia	1998	r.	przestały	
być	 siedzibami	wojewodów,	 chyba	 że	 na	wniosek	
właściwej	rady	miejskiej	odstąpiono	od	nadania	miastu	
praw	powiatu	(z	prawa	do	złożenia	wniosku	o	zanie-
chanie	 nadania	 statusu	miasta	 na	 prawach	powiatu	
skorzystały	wówczas	trzy	miasta	wojewódzkie:	Piła,	
Sieradz	oraz	Ciechanów);

	 miastom,	 którym	nadano	 status	miasta	 na	 prawach	
powiatu,	 przy	 dokonywaniu	 pierwszego	 podziału	
administracyjnego	kraju	na	powiaty.

Ani	przepis	art.	91	u.s.p.,	ani	inne	powszechnie	obo-
wiązujące	 przepisy	 prawa,	 nie	 stwarzają	możliwości	
wystąpienia	przez	zainteresowane	miasta	o	nadanie	im	
statusu	miasta	na	prawach	powiatu,	ani	też	odwrócenia	
skutku	prawnego	dokonanej	już	czynności	prawnej	w	po-
staci	złożenia	wniosku	przez	radę	miasta,	które	było	sie-
dzibą	województwa,	o	odstąpienie	nadania	statusu	miasta	
na	prawach	powiatu.	 Innymi	 słowy,	uzyskanie	 statusu	
miasta	na	prawach	powiatu	jest	obecnie,	ze	względu	na	
brak	procedur,	niemożliwe.

Jedynym	wyjątkiem	 od	 tej	 zasady	 jest	możliwość	
nadania	 statusu	miasta	 na	 prawach	 powiatu	miastom,	
które	 status	 ten	utraciły	w	związku	z	 ich	połączeniem	
z	powiatem	ziemskim	w	 trybie	art.	3	ust.	4	u.s.p.	Re-
gulacja	ta	ma	jednakże	charakter	szczególny,	znajdując	
zastosowanie jedynie do miast, którym status miasta 

status miasta na pRawach 
powiatu także dLa miast 
Liczących powyżej 70 tys. 
mieszkańców?
16 czerwca br. do Sejmu wpłynął senacki projekt nowelizacji ustawy o samorządzie 
powiatowym, stwarzający możliwość nadania statusu miasta na prawach powiatu 
miastom, które z dniem 31 grudnia 1998 r. przestały być siedzibą wojewody i wobec 
których, na wniosek rady miejskiej, odstąpiono od nadania im praw powiatu,  
a także innym miastom liczącym powyżej 70 tys. mieszkańców.

na	prawach	powiatu	przysługiwał	po	30	maja	2001	r.,	
a	został	przez	nie	utracony	w	związku	ze	zmianami	w	za-
sadniczym	podziale	terytorialnym.	Omawiany	wyjątek	
znalazł	dotychczas	zastosowanie	jedynie	do	miasta	Wał-
brzych,	które	jako	jedyne	polskie	miasto	utraciło	status	
miasta	na	prawach	powiatu.	Inne	miasta,	tj.	miasta,	które	
nigdy	statusu	miasta	na	prawach	powiatu	nie	uzyskały,	
lub	 też	w	 trakcie	 reformy	dobrowolnie	 z	 tego	 statusu	
zrezygnowały,	nie	mają	obecnie	możliwości	skorzystania	
z	dobrodziejstwa	omawianej	regulacji.

InIcjatyWa senacka
W	związku	z	tym,	iż	obecnie	obowiązujące	przepisy	

nie	stwarzają	możliwości	uzyskania	przez	zainteresowane	
miasta	statusu	miasta	na	prawach	powiatu,	18	marca	br.	
grupa	senatorów	wystąpiła	z	wnioskiem	do	Marszałka	
Senatu	o	wszczęcie	procedury	zmierzającej	do	zainicjo-
wania	procedury	ustawodawczej	prowadzącej	do	zmiany	
ustawy	 o	 samorządzie	 powiatowym	oraz	 niektórych	
innych	ustaw.	Złożony	pierwotnie	przez	grupę	senato-
rów	projekt	 nowelizacji	 zakładał	 stworzenie	 podstaw	
prawnych	do	uzyskania	statusu	miast	na	prawach	powiatu	
jedynie	miastom,	które	w	trakcie	reformy	dobrowolnie	
zrezygnowały	z	tego	statusu.	Wniesiony	ostatecznie	do	
Sejmu	projekt	nowelizacji	został	jednakże	w	trakcie	prac	
senackich	 rozbudowany.	Złożona	w	dniu	 16	 czerwca	
br.	 inicjatywa	 senacka	 zakłada	obecnie	wprowadzenie	
możliwości	nadania	statusu	miasta	na	prawach	powiatu,	
dla	dwóch	kategorii	miast:
	 miast,	które	z	dniem	31	grudnia	1998	r.	przestały	być	

siedzibą	wojewody	i	wobec	których,	na	wniosek	rady	
miejskiej,	odstąpiono	od	nadania	praw	powiatu,

	 miast	liczących	powyżej	70	tys.	mieszkańców.

Tym	samym,	jeżeli	zaproponowane	przez	Senat	roz-
wiązanie	wejdzie	w	życie,	to	nie	tylko	Ciechanów,	Piła	
i	 Sieradz,	 jak	 pierwotnie	 zakładano,	 ale	 również	 inne	
miasta,	o	ile	liczyć	będą	powyżej	70	tys.	mieszkańców,	
jak	np.	Inowrocław	i	Lubin,	będą	mogły	złożyć	wniosek	
do Rady Ministrów o nadanie im statusu powiatu grodz-
kiego.	Równocześnie,	nowe	przepisy	otworzą	możliwość	
do	 ubiegania	 się	w	przyszłości	 o	 status	miasta	 prawa	
powiatu	 dla	 każdego	 samorządu	miejskiego,	 którego	
liczba	mieszkańców	przekroczy	wyznaczony	w	nowych	
przepisach	próg	70	tys.	mieszkańców.

Do	nadania	statusu	miasta	na	prawach	powiatu	znaj-
dować	 będą	 zastosowanie	 przepisy	 rozdziału	 1	 u.s.p.	
dotyczące	zmian	w	podziale	terytorialnym	na	szczeblu	
powiatowym,	co	oznacza,	że	status	miasta	na	prawach	
powiatu	będzie	nadawany	w	drodze	rozporządzenia	Rady	
Ministrów,	a	jego	uzyskanie	będzie	musiało	być	poprze-
dzone	m.in.	konsultacjami	społecznymi	oraz	uzyskaniem	
przez	zainteresowaną	jednostkę	opinii	wojewody	i	rady	
powiatu	ziemskiego.

W uzasadnieniu do projektu omawianej noweli-
zacji	 podkreślono,	 że	 kreowanie	 warunków	 praw-
nych	do	utworzenia	powiatów	grodzkich	stwarza	realną	
szansę	 na	 szybszy	 rozwój	miast	 poprzez	 dostęp	 do	
finansowania	europejskiego	dedykowanego	specjalnie	tej	
grupie	samorządów,	a	także	przez	zwiększenie	dostępu	
do	środków	z	narodowego	programu		budowy	dróg	lo-
kalnych	oraz	skumulowanie	w	jednym	ośrodku	miejskim	
zarządzania	i	odpowiedzialności.

W	 uzasadnieniu	 do	 projektu	 wskazano	 także,	 że	
ewentualne	zmniejszenie	dochodów	powiatów	ziemskich	
po	wydzieleniu	nowych	powiatów	grodzkich	będzie	się	
wiązało	z	koniecznością	zwiększenia	wydatków	z	budżetu	
państwa.	Podkreślono	przy	tym	jednak,	że	dwa	z	nowo	
utworzonych	miast	na	prawach	powiatu	(Ciechanów	i	Piła)	
będą	 zobowiązane	 do	 dokonywania	wpłat	 do	 budżetu	
państwa	przeznaczonych	na	część	równoważącą	subwencji	
ogólnej	dla	powiatów	oraz	finansowania	zadań	w	zakresie	
dróg	publicznych	w	większym	niż	dotychczas	zakresie.

LIkWIdacja duaLIzmu  
stRuktuR samORządOwych

Wniesiony	 przez	 Senat	 projekt	 ustawy	wzbudza	
rozbieżne	 oceny.	 Jego	przeciwnicy	wskazują	m.in.	 że	
po	wyłączeniu	miast	na	prawach	powiatów	z	powiatów	
ziemskich,	te	drugie	będą	miały	trudności	w	realizowaniu	
zadań	publicznych	ze	względu	na	znaczne	ograniczenie	
potencjału	ekonomicznego,	co	będzie	się	przekładać	na	
zahamowanie	nowych	działań	inwestycyjnych	i	trudno-
ści	w	realizacji	inwestycji	rozpoczętych.	Jego	zwolen-
nicy	zwracają	natomiast	uwagę	na	 trudności,	 z	 jakimi	

borykają	 się	obecnie	dużej	wielkości	miasta	bez	praw	
powiatowych,	 podkreślając,	 że	mają	 one	problemy	 ze	
zdublowaną	administracją,	nie	mogą	samodzielnie	zarzą-
dzać	drogami,	czy	prowadzić	spójnej	polityki	oświatowej	
i	inwestycyjnej.	Brak	praw	grodzkich	utrudnia	także	wal-
kę	z	bezrobociem,	ponieważ	stosowne	środki	finansowe	
i	uprawnienia	posiadają	powiatowe	urzędy	pracy.	Według	
zwolenników nowelizacji, likwidacja dualizmu struktur 
samorządowych,	jaka	nastąpi	po	utworzeniu	miasta	na	
prawach	powiatu,	nie	tylko	usprawni	wykonywanie	za-
dań	publicznych,	ale	również	poprzez	skoncentrowanie	
środków	publicznych	w	granicach	miasta	będzie	stanowić	
główną	przyczynę	jego	szybszego	rozwoju.

PRzedwczesny sPóR
Nie	ulega	wątpliwości,	 iż	stanowiska	prezentowane	

przez	każdą	ze	stron	sporu	są	mniej	lub	bardziej	uzasad-
nione.	Wydaje	się	jednak,	że	toczony	spór	jest	sporem	
przedwczesnym.	Ocena	zdolności	do	wykonywania	zadań	
publicznych,	tak	przez	samorządy	miejskie	ubiegające	się	
o	status	miasta	na	prawach	powiatu,	jak	powiaty	ziemskie,	
z	których	ośrodki	miejskie	miałyby	podlegać	wyłączeniu,	
powinna	 być	 bowiem	dokonywana	w	 odniesieniu	 do	
konkretnej	zmiany	terytorialnej	w	trakcie	postępowania	
o	jej	dokonanie	z	uwzględnieniem	konkretnych	prognoz	
i	analiz,	tak	jak	ma	to	miejsce	przy	dokonywaniu	każdej	
innej	 zmiany	 terytorialnej.	Obecnie	 należy	 natomiast	
odpowiedzieć	na	pytanie,	czy	sama	możliwość	uzyskania	
statusu	miasta	na	prawach	powiatu	jest	zmianą	teryto-
rialną,	która	realizuje	konstytucyjne	cele	kształtowania	
ustroju	terytorialnego	naszego	kraju.	Uznając,	że	nadanie	
w	przeszłości	tych	praw	niektórym	miastom	realizowało	
te	cele,	uznać	należy,	iż	również	obecnie	taka	zmiana	te-
rytorialna	może,	potencjalnie,	przysłużyć	się	do	lepszego	
uwzględnienia	 poczucia	 przynależności	 terytorialnej	
mieszkańców	danego	miasta	 i	 lepszego	wykonywania	
zadań	przez	 samorząd.	Otwartym	pozostaje	 natomiast	
pytanie,	 czy	 zakres	 podmiotowy	 regulacji	 umożliwia-
jących	 uzyskanie	 statusu	miasta	 na	 prawach	 powiatu	
winien	być	ograniczony	do	miast	liczących	powyżej	70	
tys.	mieszkańców,	zwłaszcza	iż	w	trakcie	prac	senackich	
pojawiały	się	glosy,	by	próg	liczebności	mieszkańców	
kwalifikujący	do	nadania	praw	powiatowych	obniżyć	do	
50	tys.	mieszkańców.

Jakie stanowisko w przedmiocie omówionej inicjaty-
wy	senackiej	zajmie	Sejm,	trudno	obecnie	przewidzieć.	

Anna Kudra 
Michał Jagodziński

prawnicy	w	Kancelarii	Prawnej	 
Dr	Krystian	Ziemski	&	Partners	w	Poznaniu	

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1276_2-2015/$file/7-020-1276_2-2015.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-1276_2-2015/$file/7-020-1276_2-2015.pdf
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Podatki	mają	dopełniać	odpłatność	(nawet	częścio-
wą)	za	usługi	lokalne,	a	nie	odwrotnie.	Opłaty nie 

mogą	spełniać	funkcji	wyłącznie	fiskalnej,	uzupełnia-
jącej	podatki. Dlatego	w	systemie	regulacji	powinna	
być	całkowicie	przebudowana	koncepcja	opłat	przy-
padających	samorządom. Musi	zostać	wprowadzona	
zasada,	że	odpłatność	za	usługi	lub	towary	zapewniane	
przez	JST	nie	może	przewyższać	ich	kosztów.	Obecne	
zasady	są	nieczytelne	dla	członków	wspólnoty	i	mało	
racjonalne.	W	obrębie	dochodów	własnych	opłaty	pu-
blicznoprawne	przypadające	samorządom	to	w	istocie	
podatki	(np.	opłata	skarbowa).	Centralnie	regulowana	
odpłatność	sprawia,	że	jej	wysokość	nie	ma	żadnego	
wyraźnego	związku	z	kosztem,	który	ponosi	JST.	Na	
szeregu	 obowiązkowych	 usług	 administracyjnych	
samorządy	mogą	wręcz	 zarabiać	 albo	 przeciwnie	
–	 znacząco	 do	 nich	 dokładać	 z	 pieniędzy	 swoich	
podatników.	Zmiana	pozwoli	władzom	lokalnym	de-
cydować	o	modelu	finansowania	usług	publicznych:	
czy	 czerpać	 z	wpływów	podatkowych,	 czy	 opierać	
się	raczej	na	zasadzie	„użytkownik	płaci”	(tam,	gdzie	
ustawy	pozwalają).

Daniny,	z	kolei,	muszą	być	jak	najbliżej	tych	po-
datników,	na	 rzecz	których	pieniądze	 są	wydawane	
–	są	nimi	przede	wszystkim	członkowie	wspólnoty,	
nie	przedsiębiorstwa.	Powinien	być	czytelny	związek	
pomiędzy	daniną	a	korzyścią	podatnika.	Źródła	podat-
kowe	mają	być	wydajne,	a	wpływy	do	samorządów	
stabilne.	Pomiędzy	samorządami	nie	może	dochodzić	
do	 nadmiernej	 konkurencji	 podatkowej.	 Prawo	 do	
regulowania	 stawek	 podatkowych	musi	 służyć	 do-
stosowaniu	wpływów	podatkowych	do	zakresu	usług	
zaakceptowanych	przez	wspólnotę.	Podatek	dla	samo-
rządu	nie	ma	prowadzić	do	większego	fiskalizmu	oraz	
maksymalizacji	wpływów	bez	względu	na	 to,	 kogo	
obciąża	danina,	a	kto	z	niej	korzysta.
To	oznacza,	że	samorządy	zasilałby	jeden	wydajny	

podatek	majątkowy	oraz	lokalny podatek dochodowy 
od osób fizycznych.	Inne	podatki	(m.in.	od	środków	

ŹRódła finansowania 
samoRządów
Dochody JST muszą być ufundowane na założeniu ich możliwie największej samo-
dzielności. Powinny w przeważającym stopniu opierać się na własnych podatkach 
i opłatach oraz być mądrze uzupełniane środkami z budżetu państwa.

transportowych,	 czynności	 cywilnoprawnych	 czy	
spadków	 i	darowizn)	w	 ich	obecnej	konstrukcji	nie	
mogą	być	daninami	samorządowymi.	Wspólnoty	nie	
powinny	mieć	udziału	we	wpływach	z	podatków	po-
średnich	(w	tym	VAT),	dlatego	że	nie	można	wykazać	
związku	pomiędzy	daniną	a	jej	efektem	dla	podatnika,	
którym	zresztą	może	nie	być	członek	wspólnoty	otrzy-
mującej	 taki	 dochód.	W	 tym	kontekście	 samorządy	
muszą	uzyskać	władztwo	podatkowe	w	odniesieniu	do	
dużo	szerszej	części	swoich	wpływów	podatkowych.
System	finansowania	 powinien	 też	 uwzględniać	

nowe	rozwiązanie,	które	skłoni	resorty	do	przestrzega-
nia	wpisanej	do	Konstytucji	zasady	adekwatności,	zaś	
zadłużanie	się	samorządów	musi	respektować	zasadę	
solidarności	międzygeneracyjnej.
Niestabilnym	i	podlegającym	silnym	wahaniom	(aż	

do	12%	w	skali	roku)	źródłem	dochodów	są	udziały 
w CIT.	Tymczasem	wspólnoty	powinny	mieć	większe	
bezpieczeństwo,	wiedząc	jakich	wpływów	mogą	spo-
dziewać	się	w	dłuższym	okresie.	Dziś	istnieją	z	jednej	
strony	zmienne	dochody,	zwłaszcza	w	rozkładzie	te-
rytorialnym,	z	drugiej	–	stałe	wydatki,	co	nie	tworzy	
spójnej	całości.	CIT	nie	może	stanowić	dominującego	
źródła	 dochodów,	 gdy	 chodzi	 o	 finansowanie	 po-
wszechnych	i	cały	czas	dostępnych	usług	publicznych.

skOnstRuOwać subwencję Od POczątku
Obecna	subwencja	dla	samorządów w	wysokości	

50,7	mld	zł	(28,6%	dochodów	w	2012	r.) nie	nadaje	się	
już	do	naprawy.	Trzeba	ją	skonstruować	od	początku.	
Środki	z	budżetu	państwa	powinny	jedynie	uzupełniać	
dochody	własne.	Zamiast	koncentrowania	się	na	obec-
nej	 redystrybucji	 pieniędzy	 z	 poziomu	 centralnego,	
która	nie	oddziałuje	na	jakość	usług,	subwencje	mu-
szą	wyrównywać	zbyt	duże	dysproporcje	dochodów	
pomiędzy	JST.	
Uwzględnienie	nowej	specyfiki	kosztowej	subwen-

cji	 bazowałoby	na	 strukturze	 populacji.	Wyznaczo-

nym	na	 jej	potrzeby	grupom	wiekowym,	z	którymi	
wiążą	się	wyższe	nakłady	(np.	dzieci,	osoby	starsze),	
przypisane	 byłyby	 dużo	wyższe	wagi	 niż	 osobom	
w	wieku	 produkcyjnym.	Tak	 skonstruowana	 sub-
wencja	będzie	prosta	i	czytelna.	Nie	może	zapewniać	
mniej	 zamożnym	 samorządom	na	 trwałe	 „dobrego	
życia”,	gdyż	skłania	je	to	do	pasywności.	Subwencje	
powinny	służyć	wszystkim	wspólnotom	na	pokrycie	
pewnej	części	kosztów	zadań	z	zakresu	administracji	
rządowej.	Zmiana	algorytmów	łączy	się	z	likwidacją	
„janosikowego”	–	jest	ono	jednym	ze	skutków	wadli-
wie	działającego	systemu	wyrównawczego.

kRajOwe dOtacje budżetOwe
Całkowitej	 zmiany	myślenia	wymaga	 także	kon-

cepcja	krajowych	dotacji	 budżetowych	udzielanych	
samorządom	(24,2	mld	zł	w	2012	r.)	–	przekazywane	
mechanicznie	 z	 budżetu	 państwa	nie	 służą	 podnie-
sieniu	jakości	usług	publicznych.	Większość	dotacji	
powinno	mieć	charakter	dofinansowujący,	a	osiąganie	
efektów	ważnych	dla	władz	centralnych	wspomogłyby	
mechanizmy	obowiązkowego	budżetu	zadaniowego.
Wadliwa	 formuła	 zadań	 zleconych	 z	 zakresu	 ad-

ministracji	 rządowej	 nie	 zachęca	 do	 oszczędności.	
Systemową	zasadą	jest	bowiem,	że	dotacje	budżetowe	
mają	pokrywać	100%	wydatków	na	zadania.	Obecnie	
w	tej	formule	z	budżetu	państwa	finansowane	są	94	
takie	 zadania.	Każde	 osobną	 dotacją.	 Samorządy	
otrzymały	 na	 ten	 cel	 16,7	mld	 zł	 (2012	 r.).	Układ	
sprawozdawczości	budżetowej	koncentruje	się	na	pie-
niężnym	rozliczeniu	wykorzystania	dotacji.	Liczy	się	
fakt	wykazania	w	sprawozdaniu	samorządu	pokrycia	
określonych	wydatków	(„przekazano-wykorzystano”).	
Nie	ma	żadnego	systemowego	sprawdzenia	efektów	
ani	wbudowanej	zachęty	do	gospodarności.	Nie	wia-
domo	również,	jak	kształtowana	jest	wysokość	dotacji	
na	te	zadania	dla	poszczególnych	JST:	gdzie	istnieją	
braki,	a	gdzie	finansowanie	jest	nadmierne.

Proces	 przeobrażenia	 opisywanych	 konstrukcji	
powinien	być	zapoczątkowany	uprawnieniem	samo-
rządów	do	 zachowania	 sobie	wszystkich	 zaoszczę-
dzonych	 środków	z	 dotacji	 budżetowej.	To	 zachęci	
je	do	lepszej	kontroli	wydawania	pieniędzy.	Pozwoli	
m.in.	na	uszczelnienie	systemu	wypłat	tych	świadczeń	
socjalnych,	które	są	w	całości	realizowane	z	dotacji	
budżetowej	dla	gmin.
Docelowo	należałoby	 przekształcić	większość	

dotacji na zadania zlecone z zakresu administra-
cji	 rządowej	w	 instrumenty dofinansowujące.	
Poziom	dotacji	 byłby	 tym	wyższy,	 im	mniejszy	
potencjalny	wpływ	władz	 lokalnych	 na	 koszty	
zadania	w	danej	sferze	lub	niższa	ich	zamożność.	
Przykładowo,	określone	zasiłki	pomocy	społecznej	
mogłyby	być	objęte	dotacją	do	poziomu	90%	ich	
wypłat.	Sytuacja	beneficjentów	pomocy	społecznej	
jest	bowiem	w	pewnym	stopniu	zależna	od	dzia-
łań	 aktywizacyjnych	 samorządów.	Szereg	dotacji	
w	określonym	sektorze	mógłby	zostać	połączony	
w	jedną,	z	mniej	szczegółowymi	wymogami	doty-
czącymi	 jej	wykorzystania.	Akcent	powinien	być	
położony	na	efekty	osiągnięte	w	danej	dziedzinie,	
mierzone	przy	pomocy	obiektywnych	wskaźników.	
Formuła	 budżetowania	 zadaniowego	w	budżecie	
państwa	dotyczyłaby	dotacji	przyznawanych	JST.	
Dysponent	udzielający	dotacji	byłby	zobowiązany	
do	ustalenia	oczekiwań	jakościowych	wobec	biorcy,	
który	miałby	dużą	swobodę	operacyjną,	jeżeli	cho-
dzi	o	wykorzystanie	środków.	Analogiczne	mecha-
nizmy	powinny	mieć	zastosowanie	do	transferów	
z	sektora	finansów	publicznych,	w	tym	na	zadania	
własne	wspólnot	(5,7	mld	zł	w	2012	r.).

Forum Od-nowa
niezależna	organizacja	typu	think-tank,	 

działająca	non-profit,	przygotowująca	projekty	zmian	systemowych	
w	zakresie	sektora	publicznego,	głównie	samorządów
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idą zmiany?

Propozycje	 te	 łączy	 fakt,	 że	 nie	 da	 się	 ich	 urze-
czywistnić	w	tej	kadencji,	co	może	oznaczać,	że	

zostaną	zarzucone.	Mogą	jednak	wyznaczyć	kierunki	
poszukiwań	 nowego	 sposobu	 urządzenia	 systemu	
dochodów	komunalnych,	gdyż	potrzeby	reform	w	tym	
zakresie	nikt	nie	neguje.
Wpływy	z	CIT	przyniosły	w	2013	r.	łącznie	samo-

rządom	6,3	mld	zł.		Sama	częściowa	ich	„podmiana”	na	
wpływy	z	VAT	nie	wywoła	więc	rewolucji	w	systemie,	
chociaż	może	być	znacząca	dla	podmiotów,	których	
dochody	są	nadzwyczajnie	uzależnione	od	wpływów	
z	CIT	–	jak	Płock,	powiaty	polkowicki	i	lubiński	–	oraz	
bardziej	generalnie	dla	województw.
Pomysł	przekazania	samorządowi	części	wpływów	

z	VAT	pojawił	się	w	kontekście	próby	naprawy	syste-
mu	wyrównywania	dochodów	jednostek	samorządo-
wych.	Być	może	chodzi	więc	o	przekazanie	wpływów	
nie	według	miejsca	 ich	 powstawania,	 ale	według	
liczby	mieszkańców	(może	nawet	przeliczonej).	Udział	
w	VAT	byłby	wtedy	w	istocie	nie	dochodem	podat-
kowym,	a	formą	subwencji,	której	wysokość	byłaby	
gwarantowana	wysokością	wpływów	z	VAT.
Takiej	 konstrukcji,	 dobrze	 zrobionej,	 nie	 należy	

z	góry	przekreślać.	Można	w	 ten	 sposób	zbudować	
realną	 subwencję	ogólną,	 zapewniającą	wykonywa-
nie	 podstawowych	usług	publicznych,	 o	wysokości	
zdefiniowanej	np.	jako	procent	wpływów	z	VAT	(lub	
też	procent	PKB).	To	tylko	ogólna	idea,	którą	trzeba	
by	obudować	resztą	systemu	–	relacjami	subwencji	do	
dochodów	własnych	i	dotacjami.
Pomysł	Ministerstwa	jest	znacznie	bardziej	skromny.	

Można	się	nawet	obawiać,	że	chodzi	jedynie	o	zbudowa-
nie	dodatkowego	mechanizmu	wyrównawczego,	który	
przy	wykonaniu	litery	wyroku	Trybunału	Konstytucyj-
nego	pozwoli	zachować	dzisiejsze	stosunki	dochodowe.
Z	 kolei	 idea	 „lokalnego	PIT”	 dotyczy	 znacznie	

większych	 kwot.	W	 2013	 r.	wpływy	 z	 dochodów	
opodatkowanych	stawką	18%	wyniosły	ok.	49	mld	zł.	
Jeżeli	doliczyć	do	tego	15	mld	zł	wpływów	z	podatku	
według	 stawki	 19%,	 łączne	 dochody	 samorządów	

Pisze się i mówi o dwóch możliwych zmianach dotyczących udziału samorządu  
terytorialnego w podatkach państwowych. Forum Od-nowa udało się wprowadzić 
do debaty publicznej ideę przekazania jednostkom samorządowym pierwszego 
przedziału skali podatkowej PIT.  Ministerstwo Finansów ogłosiło, że chciałoby 
zastąpić część udziałów we wpływach z CIT udziałami we wpływach z VAT.  

z	PIT	wzrosłyby	–	w	warunkach	2013	r.	–	o	ok.	31	mld	
zł;	z	32,5	do	63,8	mld	zł.	Tak	radykalne	zwiększenie	
dochodów	wymagałoby	 odpowiedniej	 przebudowy	
reszty	systemu	dochodowego,	gdyż	państwa	nie	stać	
na	dodatkowy	transfer	przeszło	10%	dochodów	bu-
dżetu	państwa.	
Wielkościowo	blisko	są	dotacje.	Łącznie	to	40	mld	

zł,	ale	jeżeli	wyłączyć	dotacje	związane		z	realizacją	
projektów	unijnych	oraz	transfery	pomiędzy	budże-
tami	JST,	zostaje	niespełna	24,5	mld	zł.	Wydaje	się	
więc,	że	przy	tej	okazji	można	by	myśleć	o	zasadniczej	
likwidacji	instytucji	dotacji	z	budżetu	państwa	–	tak	
do	zadań	własnych,	jak	i	zleconych	–	pozostawiając	
je	jedynie	w	zastosowaniu	do	środków	europejskich.	
Wszystko	to	jest	jeszcze	we	mgle.	Wydaje	się	jed-

nak,	że	kończy	się	system	zbudowany	ustawą	z	2003	r.	
Warto	więc	dyskutować	nad	zmianami;	nad	tym,	co	
ma	być	zmianą	wiodącą,	ale	także	nad	bardziej	szcze-
gółowymi	 konsekwencjami	 dużych	 zmian.	 System	
z	2013	r.	sypie	się	przecież	m.in.	z	powodu	kwestii	
marginalnej	 –	wadliwie	 skonstruowanego	 systemu	
wyrównawczego.

Aleksander Nelicki
Ekspert	ds.	finansów	samorządowych

WARTO WIEDZIEć

Pomysł przekazania samorządowi części 
wpływów z VAT pojawił się w kontekście 
próby naprawy systemu wyrównywania 
dochodów jednostek samorządowych. Być 
może chodzi więc o przekazanie wpływów 
nie według miejsca ich powstawania, ale 
według liczby mieszkańców (może nawet 
przeliczonej). Udział w VAT byłby wtedy 
w istocie nie dochodem podatkowym, 
a formą subwencji, której wysokość byłaby 
gwarantowana wysokością wpływów z VAT.

Proponowana	przez	Senat	nowelizacja	przewiduje	
ustawowe	 zwolnienie	 przedmiotowe	 dotyczące	

gruntów	 i	 budynków	 lub	 ich	 części	 stanowiących	
własność	gminy,	z	wyjątkiem	tych,	które	zajęte	są	na	
działalność	gospodarczą	lub	tych,	które	są	w	posiada-
niu	innych	niż	gmina	jednostek	finansów	publicznych	
oraz	pozostałych	podmiotów.	Potrzeba	wprowadzenia	
zwolnienia	 sprowadza	 się	 do	wyeliminowania	 tych	
przypadków,	w	których	gmina	występująca	jako	pod-
miot	prawa	publicznego,	nalicza	i	pobiera	podatek	od	
„siebie	samej”,	czyli	gminy	jako	podmiotu	cywilno-
prawnego	(właściciela	nieruchomości).
	 Zarząd	ZGWRP,	 pozytywnie	 opiniując	 projekt	

Senatu,	wskazał,	że	dla	gmin	wiejskich	samoopodat-
kowanie,	w	odniesieniu	do	zasobów	gminnych,	miało	
i ma kapitalne znaczenie szczególnie w odniesieniu do 
dróg	gminnych	niebędących	 	drogami	publicznymi.	
Ich	długość	w	wielu	gminach	wyraża	się	w	setkach	
kilometrów,	 co	 z	 kolei	 przekłada	 się	 na	 dziesiątki	

hektarów	powierzchni	działek.	A	właśnie	te	hektary	
w	gminach	wiejskich	stanowią	o	znacznych	kwotach	
podatkowych,	które	gmina	musi	płacić	sama	sobie.
Zlikwidowanie	tego	absurdu	ma	też,	w	uzasadnieniu	

Senatu,	zapewnić	osiągnięcie	jednolitego	postrzegania	
obowiązków	gmin	jako	płatników	podatku	od	nieru-
chomości.	W	konsekwencji	rozwiązany	zostanie	także	
problem	zaniżania	 części	wyrównawczej	 subwencji	
ogólnej	dla	gmin,	które	dotychczas	realizowały	swoje	
obowiązki	na	gruncie	podatku	od	nieruchomości.
Zgodnie	z	propozycją	Senatu,	nowe	przepisy	obo-

wiązywać	mają	od	1	stycznia	2016	roku.	Samorząd	
z	dużą	uwagą	śledzić	będzie	przebieg	procesu	legisla-
cyjnego,	który	rozpocznie	się	już	na	96	posiedzeniu	
Sejmu	RP,	którego	porządek	w	punkcie	18	przewiduje	
pierwsze	czytanie	projektu	ustawy	zmieniającej.

Leszek Świętalski
Sekretarz		Generalny	ZGW	RP

zieLone światło 
dLa Likwidacji 
budżetowego absuRdu
Związek Gmin Wiejskich RP od wielu lat bezskutecznie zabiegał o likwidację 
samoopodatkowania gmin, czyli w skrócie o likwidację absurdu polegającego 
na przekładaniu pieniędzy, w ramach gminnych budżetów, z jednej „kieszeni” 
do drugiej. I oto, bazując na petycji skierowanej do Senatu RP przez Wójta 
Gminy Ostrów Mazowiecka, powstał senacki projekt ustawy o zmianie ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych (druk sejmowy nr 3581).

K O M E N T A R Z E
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Jednym	 z	 najistotniejszych	wydarzeń	 ostatniego	
ćwierćwiecza	jest	reforma	samorządowa,	która	wzbu-

dziła	w	Polakach	inicjatywność,	kreatywność,	lokalny	
patriotyzm	 i	 dążenie	 do	 budowania	 decyzyjności	 bez	
zewnętrznych	dyrektyw.	Profesor	Jerzy	Regulski	wie-
lokrotnie	podkreślał,	że	„nie	wystarczy	mieć	cel,	trzeba	
jeszcze	wiedzieć,	jak	ten	cel	osiągnąć”	i	to	właśnie	od	
liderów	 samorządowych	 zależy	 rozwój	 gospodarczy	
i	 rozwój	 społeczeństwa	obywatelskiego.	Chcąc	 reali-
zować	swoje	plany,	wdrażać	założone	przedsięwzięcia	
należy	do	nich	przekonać	i	włączać	w	nie	lokalne	społe-
czeństwo,	które	dzięki	otwartości	i	gotowości	na	zmiany	
podejmie	wyzwania.	Samorządność	to	przede	wszystkim	
wzrost	roli	społeczeństwa	w	procesie	współdecydowania	
i	współodpowiedzialności	za	podjęte	decyzje.	
27	maja	 1990	 r.	 obywatele	 po	 raz	 pierwszy	w	po-

wojennej	 Polsce	mogli	 zadecydować,	 kto	 będzie	 ich	
reprezentantem	w	 gminach.	 Samorządy	 gospodarują	
środki	unijne,	dbają	o	podniesienie	jakości	życia	swoich	
mieszkańców.	To	burmistrzowie,	wójtowie,	prezydenci	
miast	są	liderami,	którzy	nie	tylko	sprawnie	zarządzają	
swoim	miastem	czy	gminą,	ale	 też	potrafią	wzmocnić	
wspólnotę	samorządową.	Dążą	do	wybudzenia	inicjatyw	
oddolnych,	wzmocnienia	wspólnoty	 lokalnej	 i	wspo-
magają	jej	rozwój,	co	w	konsekwencji	przekłada	się	na	
poprawę	 jakości	 życia	mieszkańców.	Nieszablonowe	
i	nowatorskie	działania	liderów	samorządowych	wzmac-
niają	zarówno		ich	praktyki	przywódcze,	jak	i	wpisują	do	
kanonu	dobrych	działań	samorządowych.	Samorządy	po-

tRiumf samoRządu 
teRytoRiaLnego  
- 25 Lat woLności poLski
W historii Polski warto wspomnieć o datach, które zrewolucjonizowały społeczeń-
stwo, a mianowicie: 1989 – obrady Okrągłego Stołu, 1990 – wolne wybory, 1997 
– uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 1998 – utworzenie 16 woje-
wództw w myśl reformy administracyjnej, 1999 – wejście do NATO i  2004 – do 
Unii Europejskiej. Zmienił się wówczas wizerunek Polski, jesteśmy postrzegani jako 
naród, który dzięki swojemu uporowi, determinacji, pracowitości i dziedzictwu histo-
rycznemu poprowadził nie tylko siebie, ale też inne państwa do wolności. Te 25 lat 
to nasze srebrne gody, to nasz wspólnie wypracowany sukces. Dzięki umiejętności 
walki o wolność zmieniamy, kreujemy zarówno polskie miasta, wsie, jak i świat. 

zyskały	także	umiejętność	absorbcji	środków	unijnych,	
dzięki	którym	społeczności	lokalne	stają	się	aktywnymi	
uczestnikami	 przemian	 społeczno-gospodarczych,	 za-
równo	w	dziedzinie	infrastrukturalnej,	jak	i	w	obszarze	
kapitału	ludzkiego.
25	lat	funkcjonowania	samorządu	lokalnego	nale-

ży	uznać	za	sukces,	gdyż	standard	życia	w	miastach	
i	 gminach	 uległ	 zdecydowanej	 poprawie.	 Gminy	
zainwestowały	w	jakość	życia	swoich	mieszkańców.	
Luksusem	nie	 jest	 już	 kanalizacja,	 oświetlenie	 czy	
posiadanie	bieżącej	wody,	to	norma.	Jakość	dróg	z	roku	
na	rok	się	poprawia,	samorządy	inwestują	w	bazę	dy-
daktyczną	szkół,	instytucji	kultury,	bibliotek	i	ochronę	
zabytków.	Jest	 to	kierunek	dwutorowy,	który	z	 jed-
nej	 strony	 zaspokaja	 potrzeby	mieszkańców	Polski	
i	Europy,	a	z	drugiej	kultywuje	i	pielęgnuje	tradycje	
oraz	 lokalny	 patriotyzm	 „małych	 ojczyzn”.	Ludzie	
utożsamiają	 się	 ze	 swoim	 regionem	 tworzą	 swoistą	
spuściznę,	która	przekazywana	 jest	kolejnym	poko-
leniom.	Samorządowcy	udowodnili,	że	przez	ostatnie	
ćwierćwiecze	doskonale	poradzili	 sobie	z	 realizacją	
nowych	wyzwań,	włączając	w	nie	wspólnotę	lokalną.

Wojciech Dereszewski
Wójt	Gminy	Kurzętnik 

Wójt Roku 2013

Utworzone	mocą	 reformy	 z	 1998	 roku	 powiaty	
były	 tworem	uwarunkowanym	politycznie.	 Ich	

liczba	(314),	nazwy,	wielkość	(od	20-tysięcznego	po-
wiatu	sejneńskiego	do	poznańskiego	z	ponad	300	tys.	
mieszkańców)	stanowiły	przedmiot	zaciekłych	targów.	
Powiaty	 nie	 zostały	wyposażone	w	 środki	własne	
do	realizacji	zadań,	zaś	odpowiedzialność	za	usługi	
publiczne	została	przydzielona	w	sposób	chaotyczny	
i	pozbawiony	myśli	systemowej.	Przyjęto	koncepcję	
„piętrowego”	samorządu:	zadania	przypisano	zarówno	
do	gmin,	 powiatów,	 jak	 i	województw.	W	 tej	 pira-
midzie kompetencji powiatom wydzielono zadania 
w zakresie edukacji ponadgimnazjalnej, pomocy 
społecznej,	rynku	pracy,	szpitalnictwa,	ochrony	śro-
dowiska	i	transportu.	Przy	ustrojowo	zagwarantowanej	
wzajemnej	niezależności	szczebli	samorządowych	to	
rozwiązanie	uniemożliwia	postrzeganie	usług	publicz-
nych	w	danej	sferze	jako	całości,	a	zadania	powiatu	
nakładają	się	na	zadania	gmin	lub	–	rzadziej	–	woje-
wództw.	Ubocznym		tego	skutkiem	jest	istnienie	wielu	
instytucji	samorządowych	na	wszystkich	poziomach,	
które	 pompują	 zatrudnienie	w	 sektorze	 publicznym	
i	doprowadziły	do	zbędnego	przyrostu	liczby	pracow-
ników	administracyjnych.	A	to	generuje	koszty.
W	dodatku	wybory	z	listopada	2014	roku	pokazały	

dobitnie,	że	mieszkańcy	nie	identyfikują	się	z	powia-
tem	 i	 nie	wiedzą,	 jakie	 usługi	 znajdują	 się	w	 jego	
gestii.	Trójszczeblowy	podział	terytorialny	sprawia,	że	
nie	sposób	wskazać	ostatecznie	odpowiedzialnego	za	
daną	sferę	publiczną.	Ten	nieporządek	kompetencyjny	
wymaga	szybkiego	zakończenia,	zwłaszcza	że	sytuację	
komplikuje	fakt	istnienia	66	miast	na	prawach	powiatu	
oraz	kolejki	oczekujących	na	ten	status.
Problem	miała	zredukować	współpraca	lub	koor-

dynacja	międzyszczeblowa.	 Jednak	 doświadczenia	
miast	na	prawach	powiatu	pokazują,	że	z	perspekty-
wy	jakości	działania	lepsza	jest	konsolidacja	działań	
gminnych	 i	 powiatowych	w	obrębie	 jednego	więk-

podział teRytoRiaLny 
nieadekwatny do wyzwań
Coraz silniej wybrzmiewają w przestrzeni publicznej głosy za likwidacją  
pośredniego szczebla samorządu – powiatów, stąd jedną z najbardziej  
palących obecnie kwestii staje się rewizja aktualnego podziału terytorialnego.

szego	organizmu.	Choć	w	nowelizacji	ustawy	samo-
rządowej,	przyjętej	przez	Parlament	26	czerwca	br.,	
zaproponowano	możliwość	powstawania	 związków	
gminno-powiatowych,	to	rozwiązanie	niewystarcza-
jące	 –	 nie	 odpowiada	 na	 dublowanie	 się	 zadań	 na	
różnych	poziomach	samorządów	oraz	problemy	z	ich	
finansowaniem.	
Jakkolwiek	więc	 likwidacja	 pośredniego	 szczebla	

jest	w	perspektywie	długoterminowej	koniecznością,	
samo	 usunięcie	 powiatów	 sprawi,	 że	małe	 JST	 nie	
udźwigną	ich	obowiązków.	Nie	da	się	więc	mówić	o	tej	
zmianie,	abstrahując	od	kwestii	wielkości	gmin.	Przy	
ich	znacznym	rozdrobnieniu	(ok.	600	gmin	ma	poniżej	
5	tys.	mieszkańców)	należy	dążyć	do	procesualnego	łą-
czenia.	Konsolidacja	gmin	prowadziłaby	do	powstania	
dużych	organizmów	mogących	przejąć	większość	zadań	
powiatów.	Docelowo	zaowocowałoby	to	powstaniem	
dwuszczeblowego	samorządu,	na	który	złożyłyby	się	
duże	gminy,	zajmujące	się	głównie	oświatą	i	pomocą	
społeczną	oraz	województwa,	odpowiadające	za	usługi	
związane	z	transportem	i	służbą	zdrowia.

Agata Dąmbska
 Forum Od-nowa

WARTO WIEDZIEć

Konsolidacja gmin prowadziłaby do 
powstania dużych organizmów mogą-
cych przejąć większość zadań powiatów. 
Docelowo zaowocowałoby to powstaniem 
dwuszczeblowego samorządu, na który 
złożyłyby się duże gminy, zajmujące się 
głównie oświatą i pomocą społeczną oraz 
województwa, odpowiadające za usługi 
związane z transportem i służbą zdrowia.
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FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU

W świetle	 art.	 3	 ust.	 1	 ustawy	 o	 samorządzie	gminnym	(zwanej	dalej	ustawą)	o	ustroju	gminy	
stanowi	jej	statut.	Natomiast	zgodnie	z	art.	22	ust.	1	
ustawy	 statut	 reguluje	 także	 organizację	wewnętrz-
ną	 oraz	 tryb	 pracy	 organów	gminy.	W	ustawie	 nie	
przewidziano	wprost	inicjatywy	uchwałodawczej	na	
rzecz	mieszkańców	gminy	ani	wyraźnego	wskazania,	
że	możliwość	taką	może	przewidywać	statut	gminy.	
W	wyroku	z	21	listopada	2013	r.,	sygn.	akt	II	OSK	

1887/13	 (orzeczenie	 dostępne	w	CBOSA	na	 stronie	
internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl)	Naczelny	
Sąd	Administracyjny	 zaaprobował	 jednak	możliwość	
przyznania	 inicjatywy	uchwałodawczej	mieszkańcom	
gminy.	W	uzasadnieniu	orzeczenia	NSA	podniósł,	 że	
uprawnienie	do	przedkładania	organom	władzy	projek-
tów	uchwał	wiąże	się	niewątpliwie	z	ustaleniem	trybu	
pracy	rady,	która	to	kwestia,	jak	wynika	wprost	z	art.	
22	ustawy,	należy	do	materii	statutowej.	Uprawnienie	
zaś	do	przyznania	 inicjatywy	uchwałodawczej	grupie	
mieszkańców	wiązać	 należy	 z	 podmiotowym	aspek-
tem	definicji	wspólnoty	samorządowej	zawartej	w	art.	
1	 ust.	 1	 ustawy.	W	 świetle	 tego	 przepisu	wspólnotę	
samorządową	 tworzą	mieszkańcy	gminy.	Podmiotem	
terytorialnie	 zrzeszonej	wspólnoty	 jest	 społeczność	
zamieszkała	na	danym	obszarze,	która	to	w	drodze	wy-
borów	powołuje	kolegialne	organy	tego	szczególnego	
związku.	Przy	pomocy	tych	organów	jednostka	samo-
rządu	obowiązana	jest	zaspokajać	zbiorowe	potrzeby	
tworzącej	ten	związek	społeczności.	Ten	korporacyjny	

pRzyznanie inicjatywy 
uchwałodawczej 
mieszkańcom gminy

charakter	samorządu	pozwala	na	przyznanie	inicjatywy	
uchwałodawczej	tworzącej	ją	społeczności.	Powyższe	
uprawnienie	wywodzić	przede	wszystkim	trzeba	z	ar-
tykułu	15	(dawny	art.	255)	Traktatu	o	Funkcjonowaniu	
Unii	Europejskiej,	który	stanowi,	że	w	celu	wspierania	
dobrych	rządów	i	zapewnienia	uczestnictwa	społeczeń-
stwa	 obywatelskiego,	 instytucje,	 organy	 i	 jednostki	
organizacyjne	Unii	działają	z	jak	największym	poszano-
waniem	zasady	otwartości.	Również	w	Traktacie	o	Unii	
Europejskiej,	w	art.	10	wskazano,	że	każdy	obywatel	
ma	prawo	uczestniczyć	w	życiu	demokratycznym	Unii.	
Decyzje	 są	 podejmowane	w	 sposób	 jak	 najbardziej	
otwarty	i	zbliżony	do	obywatela.	Powyższych	zasad,	
choć	sformułowane	zostały	one	w	odniesieniu	do	ad-
ministracji	unijnej,	nie	sposób	traktować	w	oderwaniu	
od	porządków	krajowych	w	państwach	członkowskich.	
Pośrednio	zatem	zasady	te	odnoszą	się	także	do	polskie-
go	samorządu	terytorialnego.	
W	podobny	sposób	odnosi	się	do	tego	zagadnie-

nia	doktryna	i	piśmiennictwo,	gdzie	podnosi	się,	że	
wyposażenie	obywateli	w	inicjatywę	uchwałodawczą	
powinno	 być	 istotnym	 instrumentem	 aktywności	
obywatelskiej	mieszkańców,	 dającym	możliwość	
większego	uczestnictwa	w	działaniach	na	rzecz	gmi-
ny.	Nie	podaje	się	przy	tym	w	wątpliwość,	że	polski	
ustawodawca	dopuszcza	wyposażenie	mieszkańców	
jednostki	 samorządu	 terytorialnego	w	możliwość	
zgłaszania	projektów	uchwał	i	poddawania	ich	pod	
głosowanie.

............................................................................................................................................................................................................................

Możliwość przyznania w statucie gminy inicjatywy uchwałodaw-
czej określonej grupie jej mieszkańców budzi spory i rozbieżności 
orzecznicze. Obecnie przeważa jednak stanowisko, że przyznanie 
inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom gminy, przy braku prze-
pisów regulujących tę kwestię oraz w świetle wykładni systemowej 
ustawy o samorządzie gminnym i wspólnotowego charakteru 
jednostek samorządu terytorialnego, mieści się w granicach obo-
wiązującego prawa, a tym samym prawa tego nie narusza.

PYTANIE RADNEGO GMINY

Czy w świetle obowią-
zujących przepisów 
możliwe jest przyznanie 
w statucie gminy inicja-
tywy uchwałodawczej 
określonej grupie miesz-
kańców tej gminy?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU

W	związku	z	powyższym	możliwość	zapewnienia	
określonej	 grupie	mieszkańców	 gminy	 inicjatywy	
uchwałodawczej	w	 statucie	 gminy	 należy	 uznać	 za	
prawnie	 dopuszczalną.	Autor	wskazuje	 jednak,	 że	
w	przeszłości	 pojawiały	 się	w	orzecznictwie	 sądów	
administracyjnych	 orzeczenia	 odnoszące	 się	 do	 po-
wyższego	zagadnienia	negatywnie	(por.	wyrok	WSA	
we	Wrocławiu	z	3	kwietnia	2006	r.,	sygn.	akt	III	SA 
/Wr	584/05,	wyrok	WSA	w	Olsztynie	z	28	października,	
sygn.	akt	II	SA/Ol	737/08,	CBOSA).	

Michał Pęczkowski

– Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz.U. z 2012 r., poz. 567 ze zm.)

– Traktat o Funkcjonowaniu  
Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana  
Dz.Urz. UE C 83/54 z 30 marca 2010 r.)

– Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 
Dz.Urz. UE C 326/15 z 26 października 2012 r.)

Zgodnie	z	§	10	ust.	1	pkt	2	rozporządzenia	Rady	
Ministrów	z	7	lutego	2006	r.	w	sprawie	realizacji	

programu	wieloletniego	„Pomoc	państwa	w	zakresie	
dożywiania”	w	przypadku	konieczności	dowozu	posił-
ków	do	osób	w	podeszłym	wieku,	chorych,	niepełno-
sprawnych,	w	szczególności	samotnych,	które	nie	są	
w	stanie	samodzielnie	dotrzeć	do	punktu	wydawania	
posiłków	–	gmina	ustala	sposób	organizacji	tego	do-
wozu.	Z	założenia	program	ten	przewiduje	wdrożenie	
działań	zmierzających	do	rozwoju	i	wykorzystywania	

pomoc finansowa 
na zakup żywności
OPIS SYTUACJI
Wójt	przyznał	wnioskodawcy	pomoc	na	dożywianie	w	formie	nieodpłatnych	obiadów	świadczonych	przez	dom	
pomocy	społecznej.	Opiekun	wnioskodawcy	odwołał	się	od	tej	decyzji,	domagając	się	pomocy	pieniężnej	na	zakup	
żywności.	Uzasadnił	to	stanem	zdrowia	podopiecznego	(niepełnosprawność)	oraz	stosowaną	przez	niego	dietą.

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Wymienione przez pytającego okoliczności nie uzasadniają przy-
znania pomocy finansowej na zakup żywności. Organy pomocy 
społecznej są zobowiązane w pierwszej kolejności do zapewnienia 
świadczenia w formie posiłku. Wypłata gotówki jest uzasadniona 
dopiero wtedy, gdy jego zapewnienie jest niemożliwe lub nieuza-
sadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną danej osoby. 

PYTANIE PRACOWNIKA GMINY

Czy opisane okoliczności 
uzasadniają przyznanie 
pomocy finansowej na 
zakup żywności?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

bazy	 żywieniowej	w	gminach	 lub	 zwiększenie	 do-
stępności,	w	tym	tworzenie	lub	doposażanie	punktów	
przygotowywania	lub	wydawania	posiłków	oraz	jego	
dowozu.

stanOwiskO sądu
Naczelny	Sąd	Administracyjny	w	wyroku	z	2	lutego	

2014	r.,	sygn.	akt	I	OSK	617/13,	CBOSA,	uznał,	że	
realizując	postanowienia	programu	„Pomoc	państwa	

PODSTAWA PRAWNA:

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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w	zakresie	dożywiania”	organy	powinny	w	pierwszej	
kolejności	 zapewnić	 uprawnionemu	 świadczenia	
w	 formie	 posiłku.	Natomiast	 forma	 pieniężna	 lub	
rzeczowa pomocy jest zasadna dopiero wtedy, gdy 
forma	posiłku	nie	jest	możliwa	do	realizacji	lub	jest	
nieuzasadniona	z	uwagi	na	sytuację	osobistą	lub	ro-
dzinną	danej	osoby.	Jeżeli	zatem	dom	opieki	społecz-
nej	jest	w	stanie	przygotować	posiłek,	uwzględniający	
wymaganą	przez	świadczeniobiorcę	dietę,	to	nie	ma	
podstaw,	by	zastąpić	tę	formę	pomocy	wypłatą	środ-
ków	pieniężnych	na	zakup	żywności	(por.	wyrok	WSA	
w	Lublinie	z	29	listopada	2012	r.	,	sygn.	akt	II	SA/Lu	
523/12,	CBOSA).
W	 orzecznictwie	 podkreśla	 się,	 że	 decyzje	 po-

dejmowane	przez	organy	na	podstawie	ustawy	z	29	
listopada	 2005	 r.	 o	 ustanowieniu	 programu	wielo-
letniego	 „Pomoc	 państwa	w	 zakresie	 dożywiania”	
mają	 charakter	 uznaniowy.	 Organ	 nie	ma	 zatem		
obowiązku	 spełnienia	 każdego	 żądania	 osoby	ubie-

gającej	się	o	pomoc,	gdyż	uwzględnienie	wszystkich	
okoliczności	 faktycznych	 oznacza	 z	 jednej	 strony	
uwzględnienie	sytuacji	materialnej,	rodzinnej	i	zdro-
wotnej	 świadczeniobiorcy,	 z	 drugiej	 zaś	 uwzględ-
nienie	możliwości	 finansowych	 organu	 pomocy	
(por.	wyrok	Naczelnego	 Sądu	Administracyjnego	 
z	2	sierpnia	2012	r.,	sygn.	akt	I	OSK	407/12,	CBOSA).

Aneta Podgajna

– Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 2006 r. 
w sprawie realizacji programu wieloletniego  
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
(Dz.U. z 2006 r. Nr 25, poz. 186 ze zm.)

– Ustawa z 29 listopada 2005 r. o ustanowieniu pro-
gramu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706)

PODSTAWA PRAWNA:

dotacja na ucznia 
pRzejętego z innej gminy
OPIS SYTUACJI
Szkoła	podstawowa	prowadzona	przez	stowarzyszenie	przyjęła	czterech	uczniów	spoza	obwodu	szkoły,	z	sąsiedniej	
gminy	ze	zlikwidowanej	szkoły.	Stowarzyszenie	prowadzi	szkołę	publiczną	gminną	z	mocy	umowy	przekazania.

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

Jeżeli na terenie gminy dotującej znajduje się inna szkoła tego sa-
mego typu i rodzaju co szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, to 
wówczas szkole prowadzonej przez stowarzyszenie przysługuje od 
gminy dotacja w wysokości wydatków bieżących przewidzianej na 
jednego ucznia w tej innej szkole prowadzonej przez gminę. Jeżeli 
natomiast szkoła prowadzona przez stowarzyszenie jest jedyną 
szkołą tego typu i rodzaju na terenie całej gminy, to wówczas na 
każdego przyjętego ucznia przysługuje jej dotacja w wysokości rów-
nej kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły publicznej tego 
typu i rodzaju w oświatowej subwencji ogólnej dla gminy dotującej. 

PYTANIE PRACOWNIKA GMINY

Czy na ww. uczniów 
szkoła winna otrzymać 
od gminy subwencję 
należną na jednego 
ucznia, czy też dotację 
w wysokości średnich 
wydatków bieżących 
z prowadzonych przez 
gminę szkół?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rozdział	7	ustawy	z	7	września	1991	r.	o	systemie	
oświaty	(zwanej	dalej	u.s.o.)	precyzuje	finanso-

wanie	szkół	i	placówek	publicznych.
Zgodnie	 z	 art.	 80	 ust.	 3	 u.s.o.	 szkoły,	 o	 których	

mowa	w	ust.	1	(szkoły	i	placówki	publiczne),	otrzy-
mują	na	każdego	ucznia	dotację	z	budżetu	jednostki	
samorządu	terytorialnego	obowiązanej	do	prowadze-
nia	odpowiedniego	typu	i	rodzaju	szkół	w	wysokości	
równej	wydatkom	bieżącym	przewidzianym	na	jed-
nego	ucznia	w	szkołach	tego	samego	typu	i	rodzaju	
prowadzonych	przez	tę	jednostkę	samorządu	teryto-
rialnego,	pomniejszonym	o	kwotę	dotacji	przewidzia-
nej	do	wykorzystania,	o	której	mowa	w	art.	22a	ust.	3,	
na	ucznia,	nie	niższej	jednak	niż	kwota	przewidziana	
na	 jednego	 ucznia	 szkoły	 publicznej	 danego	 typu	
i	rodzaju	w	części	oświatowej	subwencji	ogólnej	dla	
jednostki	 samorządu	 terytorialnego.	W	przypadku	
nieprowadzenia	 przez	 jednostkę	 samorządu	 teryto-
rialnego	szkoły	tego	samego	typu	i	rodzaju,	podstawą	
ustalenia	wysokości	dotacji	jest	kwota	przewidziana	na	
jednego	ucznia	szkoły	publicznej	danego	typu	i	rodzaju	
w	części	oświatowej	subwencji	ogólnej	dla	jednostki	
samorządu	terytorialnego.

stanOwiskO sądu
Wiążącej	wykładni	 art.	 80	 ust.	 3	 u.s.o.	 dokonał	

Naczelny	Sąd	Administracyjny	w	wyroku	z	8	lutego	
2013	r.,	sygn.	akt	II	GSK	2097/11,	LEX	nr	1358353.	
W	uzasadnieniu	wyroku	czytamy,	że	„brzmienie	art.	
80	ust.	3	u.s.o.	zarówno	zdanie	pierwsze,	 jak	 i	dru-
gie,	wyraźnie	wskazuje	 na	 dwie	możliwe	 sytuacje.	
Pierwszą,	gdy	podmiot	inny	niż	jednostka	samorządu	
terytorialnego	prowadzi	szkołę	publiczną	tego	samego	
typu	i	rodzaju	co	szkoła	prowadzona	przez	jednostkę	
samorządu	terytorialnego,	oraz	drugą,	gdy	jednostka	
samorządu	 terytorialnego	nie	 prowadzi	 szkoły	 tego	
samego	 typu	 i	 rodzaju	 co	 szkoła	 publiczna	 prowa-
dzona	przez	podmiot	 inny	niż	 jednostka	samorządu	
terytorialnego.
Jeżeli	jednostka	samorządu	terytorialnego	prowadzi	

szkołę	tego	samego	typu	i	rodzaju	co	szkoła	publiczna	
prowadzona	przez	inny	podmiot	niż	jednostka	samo-
rządu	terytorialnego,	to	takiej	szkole	publicznej	przy-
sługują	na	każdego	ucznia	dotacje	z	budżetu	jednostki	
samorządu	 terytorialnego	w	wysokości	 równej	wy-
datkom	bieżącym	przewidzianym	na	jednego	ucznia	
w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej 
przez	tę	jednostkę	samorządu	terytorialnego.

Regulacja	 taka	ma	 swoje	 umocowanie	właśnie	
w	 tym,	 że	 prowadzenie	 szkół	 publicznych	 odpo-
wiedniego	typu	i	rodzaju	jest	obowiązkiem	jednostek	
samorządu	terytorialnego,	który	to	obowiązek	może	
być	prowadzony	zastępczo	przez	prowadzenie	szkół	
publicznych	przez	podmioty	inne	niż	jednostki	samo-
rządu	terytorialnego”.
Dodatkowo,	 zgodnie	 z	 treścią	 art.	 80	 ust.	 3h	

u.s.o.,	szkoła	lub	placówka	publiczna	przekazana	do	
prowadzenia	 osobie	 prawnej,	 niebędącej	 jednostką	
samorządu	 terytorialnego	 lub	 osobie	 fizycznej	 na	
podstawie	 umowy,	 o	 której	mowa	w	 art.	 5	 ust.	 5g,	
otrzymuje	dotacje,	o	których	mowa	w	ust.	2-3b,	od	
dnia	przekazania	szkoły	lub	placówki.	W	przypadku	
pytającego	 chodzi	 zatem	o	 dotację,	 o	 której	mowa	
w	art.	80	ust.	3	u.o.s.	

automatyczne przekazanIe dotacjI
Ponieważ	szkoły	przekazane	do	prowadzenia	osobie	

prawnej	 faktycznie	 realizują	 obligatoryjne	 zadanie	
własne	jednostki	samorządu	terytorialnego,	która	je-
dynie	ceduje	je	na	osoby	niesamorządowe,	konieczne	
i uzasadnione jest wprowadzenie automatycznego  
przyznania	dotacji	już	od	dnia	przekazania	szkoły.
Wątpliwość	 pytającego	 dotyczy	 odpowiedzi	 na	

pytanie,	czy	w	przypadku	gdy	szkoła	publiczna	pro-
wadzona przez stowarzyszenie przyjmuje uczniów 
spoza	terenu	gminy,	to	czy	szkole	takiej	przysługuje	
dotacja	w	wysokości	 równej	wydatkom	 bieżącym	
przewidzianym	na	 jednego	ucznia	w	 szkołach	 tego	
samego	 typu	 i	 rodzaju	prowadzonych	przez	gminę,	
czy	 też	z	 tytułu	przyjęcia	 takich	uczniów	szkole	 tej	
przysługuje	dotacja	w	wysokości	kwoty	przewidzia-
nej	na	jednego	ucznia	szkoły	publicznej	danego	typu	
i	rodzaju	w	części	oświatowej	subwencji	ogólnej	dla	
jednostki	samorządu	terytorialnego.	Odpowiadając	na	
tak	postawione	pytanie	należy	w	pierwszej	kolejności	
zastanowić	 się,	 czy	 sam	 fakt	 pochodzenia	 uczniów	
z	 terenu	 innej	 gminy	wpływa	na	 sposób	określania	
dotacji	przysługującej	 szkole	z	 tytułu	 ich	przyjęcia.	
Odpowiedź	na	to	pytanie	jest	negatywna.	
Zgodnie	z	art.	80	ust.	2a	u.s.o.	jeżeli	do	przedszkola,	

o	którym	mowa	w	ust.	1	(przedszkola	publicznego),	
uczęszcza	uczeń	niebędący	mieszkańcem	gminy	dotu-
jącej	to	przedszkole,	gmina,	której	mieszkańcem	jest	
ten	uczeń,	pokrywa	koszty	dotacji	udzielonej	zgodnie	
z	ust.	2,	pomniejszonej	także	o	kwotę	dotacji,	o	której	
mowa	w	art.	14d	ust.	1,	otrzymanej	na	ucznia	przez	
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gminę	 dotującą	 przedszkole,	 do	 którego	 uczęszcza	
uczeń.	 Przepis	 ten	 ustanawia	 szczególny	 sposób	
dokonywania	 rozliczeń	pomiędzy	gminami	 z	 tytułu	
przyjęcia	do	przedszkola	ucznia	pochodzącego	z	terenu	
innej	gminy	niż	gmina	dotująca	przedszkole.	W	dal-
szej	kolejności	podkreślenia	wymaga,	że	przepis	ten	
dotyczy	jedynie	uczniów	przedszkoli	publicznych,	na-
tomiast	brak	jest	analogicznego	przepisu	regulującego	
rozliczenia gmin w przypadku przyjmowania uczniów 
do	szkół	publicznych.	Trzeba	zatem	przyjąć,	że	usta-
wodawca	nie	przewidział	możliwości	takich	rozliczeń	
pomiędzy	gminami	ze	względu	na	przyjmowanie	do	
szkół	publicznych	uczniów	z	terenu	innych	gmin.	

W	związku	z	tym	w	przypadku	przyjęcia	uczniów	
z	terenu	innej	gminy	zastosowanie	w	pełni	znajduje	art.	
80	ust.	3	u.s.o.	Jeżeli	więc	na	terenie	gminy	dotującej	
znajduje	się	inna	szkoła	tego	samego	typu	i	rodzaju	co	
szkoła	prowadzona	przez	stowarzyszenie,	to	wówczas	
szkole	prowadzonej	przez	stowarzyszenie	przysługuje	
od	gminy	dotacja	w	wysokości	wydatków	bieżących	
przewidzianej na jednego ucznia w tej innej szkole 
prowadzonej	 przez	 gminę.	 Jeżeli	 natomiast	 szkoła	
prowadzona	przez	stowarzyszenie	jest	jedyną	szkołą	
tego	typu	i	rodzaju	na	terenie	całej	gminy,	to	wówczas	
na	każdego	przyjętego	ucznia	przysługuje	jej	dotacja	
w	wysokości	równej	kwocie	przewidzianej	na	jednego	
ucznia	szkoły	publicznej	tego	typu	i	rodzaju	w	oświa-
towej	subwencji	ogólnej	dla	gminy	dotującej.	

porozumIenIe W spraWIe 
zwROtu kOsztów udzielOnej dOtacji
Przepisy	prawa	nie	określają	szczególnej	procedury	

zwracania	kosztów	dotacji	gminie	dotującej,	ani	też	nie	
nakładają	na	gminę,	która	udzieliła	dotacji,	żadnych	

szczególnych	obowiązków	warunkujących	możliwość	
wyegzekwowania	od	gminy	zobowiązanej	do	pokrycia	
kosztów	 tej	 dotacji,	 zwrotu	 tych	 kosztów.	Chociaż	
nie	ma	prawnego	 obowiązku	 zawierania	 pomiędzy	
gminą,	która	udzieliła	dotacji,	a	gminą	zobowiązaną	
do	pokrycia	kosztów	udzielonej	dotacji,	jakichkolwiek	
porozumień,	to	jednak	w	interesie	gmin	leży	zawarcie	
porozumienia	określającego	zasady	zwrotu	kosztów	
udzielonych	dotacji.	

zwROt kOsztów udzielOnej  
dOtacji – definicja
Pojęcie	 „zwrotu	 kosztów	udzielonej	 dotacji”	 na-

leży	 	rozumieć	 jako	 zwrot	 kwoty	 dotacji	 udzielonej	
na	 dziecko	będące	mieszkańcem	 innej	 niż	 dotująca	
szkołę	gminy.	

mIeszkanIec
Przez	pojęcie	mieszkańca	należy	rozumieć,	w	tym	

znaczeniu,	 że	 jest	 to	uczeń	posiadający	miejsce	za-
mieszkania	w	danej	miejscowości.	Art.	26	§	l	Kodeksu	
cywilnego	stanowi,	że	miejscem	zamieszkania	dziecka	
pozostającego	pod	władzą	 rodzicielską	 jest	miejsce	
zamieszkania	rodziców	albo	tego	z	rodziców,	które-
mu	wyłącznie	 przysługuje	władza	 rodzicielska	 lub	
któremu	 zostało	 powierzone	wykonywanie	władzy	
rodzicielskiej.

PAMIĘTAJ!

Przyjęcie przez szkołę publiczną prowadzo-
ną przez stowarzyszenie uczniów z terenu 
innej gminy nie wpływa na sposób doko-
nywania i określania wysokości dotacji 
przysługującej szkole i przebiega w sposób 
analogiczny jak w przypadku przyjmowania 
uczniów z terenu gminy dotującej szkołę. 

– Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

– Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 539 ze zm.)

Aneta Podgajna
Michał Pęczkowski

PODSTAWA PRAWNA:

Niezależnie	 od	 powyższego	 ustawodawca	 prze-
widział	 również	możliwość	 finansowanego	

wspierania	przez	jednostki	samorządu	terytorialnego	
uzdolnionych	osób	osiągających	dobre	wyniki	w	dzia-
łalności	sportowej.	Stanowi	o	tym	art.	31	ust.	1	ustawy	
o	 sporcie,	 zgodnie	 z	 którym	 jednostki	 samorządu	
terytorialnego	mogą	 ustanawiać	 i	 finansować	 okre-
sowe	stypendia	sportowe	oraz	nagrody	i	wyróżnienia	
dla	osób	fizycznych	za	osiągnięte	wyniki	sportowe.	
Stypendia	 lub	 nagrody	dla	 trenerów	prowadzących	
szkolenie	zawodników	osiągających	wysokie	wyniki	
sportowe	w	międzynarodowym	współzawodnictwie	
sportowym	 lub	w	 krajowym	współzawodnictwie	
sportowym	mogą	być	przyznawane	przez	 jednostki	
samorządu	terytorialnego	i	finansowane	z	budżetu	tych	
jednostek.	 Szczegółowe	 zasady,	 tryb	 przyznawania	
i	 pozbawiania	 oraz	 rodzaje	 i	wysokość	 stypendiów	
sportowych,	nagród	i	wyróżnień	określa	organ	stano-
wiący	jednostki	samorządu	terytorialnego,	w	drodze	
uchwały,	biorąc	pod	uwagę	znaczenie	danego	sportu	
dla	tej	jednostki	samorządu	terytorialnego	oraz	osią-
gnięty	wynik	sportowy.	

gmina pRzyznaje 
stypendia spoRtowcom
Obowiązujące przepisy przewidują możliwości wsparcia stypendialnego przez samorząd 
gminny. Ogólna kompetencja dla organu stanowiącego, w odniesieniu do uczniów  
i studentów, została wyrażona w art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym.  
Zgodnie z ww. przepisem, to właśnie do wyłącznej kompetencji rady gminy należy  
podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. 

Zawodnicy	pobierający	stypendia	uzyskują	status	
stypendystów	 sportowych	w	 rozumieniu	 przepisów	
ustawy	 z	 dnia	 13	 października	 1998	 r.	 o	 systemie	
ubezpieczeń	społecznych.	
Właściwa	 rada	gminy	 (ewentualnie	 rada	powiatu	

lub	 sejmik	województwa)	może	 podjąć	 uchwałę	
o	zasadach,	trybie	przyznawania	i	pozbawiania	oraz	
rodzajach	i	wysokości	stypendiów	sportowych.	Osoby	
ubiegające	się	o	takie	stypendium	powinny	zgłosić	się	
do	 odpowiedniego	wydziału	 urzędu	 obsługującego	
daną	jednostkę	samorządu	w	celu	uzyskania	informacji	
czy	w	obrocie	 funkcjonuje	 taka	uchwała	oraz	 jakie	
są	warunki	 uzyskania	 pomocy	finansowej,	 które	 są	
zawsze	szczegółowo	określone	w	regulaminie.	
Uzyskanie	 stypendium	–	 jak	wskazano	wyżej	 –	

wiąże	się	nie	tylko	z	wymierną	korzyścią	finansową,	
ale	 przyznaje	 stypendyście	 dodatkowe	uprawnienia	
dotyczące	stażu	pracy	oraz	ubezpieczeniowe.	Jedno-
cześnie	w	orzecznictwie	przeważa	pogląd,	że	uchwała	
rady gminy w sprawie ustanowienia stypendium dla 
zawodników	osiągających	wysokie	wyniki	sportowe	
oraz	warunków	i	trybu	przyznawania,	wstrzymywa-
nia	 i	 pozbawiania	 stypendiów	 sportowych	 posiada	
cechy	pozwalające	na	zaliczenie	jej	do	aktów	prawa	
miejscowego.

Paweł Groński
PAMIĘTAJ!

Okres pobierania ww. stypendiów zalicza 
się do okresu zatrudnienia w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz do okresu zatrudnienia, od które-
go zależą uprawnienia pracownicze, nato-
miast podstawę zaliczenia okresu pobierania 
stypendium stanowi zaświadczenie wydane 
przez podmiot wypłacający stypendium. – Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 715)

PODSTAWA PRAWNA:
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FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU FUNKCJONOWANIE SAMORZ¥DU

W myśl	art.	18	ust.	1	ustawy	o	samorządzie	gmin-
nym	do	właściwości	rady	gminy	należą	wszyst-

kie	sprawy	pozostające	w	zakresie	działania	gminy,	
o	ile	ustawy	nie	stanowią	inaczej.	Równocześnie	art.	
18	ust.	2	zawiera	katalog	działań	kompetencyjnych,	
które	należą	do		wyłącznej	właściwości	rady	gminy.	
Przepis	art.	18	ustawy	o	samorządzie	gminnym	jest	
nazywany	w	orzecznictwie	sądów	administracyjnych	
ogólnym	przepisem	kompetencyjnym.	Z	kolei	art.	7	
zawiera	katalog	zadań	własnych	gminy.
Natomiast	w	myśl	art.	94	Konstytucji	RP,	organy	

samorządu	 terytorialnego	oraz	 terenowe	organy	ad-
ministracji	rządowej,	na	podstawie	i	w	granicach	upo-
ważnień	zawartych	w	ustawie,	ustanawiają	akty	prawa	
miejscowego	obowiązujące	na	obszarze	działania	tych	
organów,	przy	czym	zasady	i	tryb	wydawania	aktów	
prawa	miejscowego	określa	ustawa.	
Natomiast	stosownie	do	treści	art.	87	ust.	2	Kon-

stytucji	 RP,	 akty	 prawa	miejscowego	 są	 źródłami	
powszechnie	obowiązującego	prawa	Rzeczypospolitej	
Polskiej	na	obszarze	działania	organów,	które	je	usta-
nowiły.	W	doktrynie	i	 judykaturze	przyjmuje	się,	 iż	
akt prawa miejscowego to akt normatywny, generalny 
i	abstrakcyjny.

normatyWny, generaLny  
i abstRakcyjny chaRakteR aktu
W	orzecznictwie	sądów	administracyjnych	stwier-

dza	 się,	 że	 „Normatywny	 charakter	 aktu	 oznacza,	
że	zawiera	on	wypowiedzi	wyznaczające	adresatom	
pewien	sposób	zachowania	się,	przybierający	postać	
nakazu,	zakazu	lub	uprawnienia.	Charakter	generalny	
oznacza	natomiast,	że	normy	zawarte	w	akcie	definiują	
adresata	poprzez	wskazanie	cech,	a	nie	poprzez	 ich	
wymienienie	z	nazwy.	Abstrakcyjność	normy	wyraża	
się	w	tym,	że	nakazywane,	zakazywane	lub	dozwolone	
zachowanie	ma	mieć	miejsce	w	pewnych,	 z	 reguły	
powtarzalnych	 okolicznościach,	 nie	 zaś	w	 jednej	
konkretnej	sytuacji.	Akty	muszą	więc	dotyczyć	zacho-
wań	powtarzalnych,	nie	mogą	konsumować	się	przez	
jednorazowe	zastosowanie.	Akty	prawa	miejscowego	
skierowane	są	do	podmiotów	(adresatów)	pozostają-
cych	poza	strukturą	administracji.	Jako	źródła	prawa	
powszechnie	obowiązującego	mogą	one	regulować	po-
stępowanie	wszystkich	kategorii	adresatów	(obywateli,	
organów,	organizacji	publicznych	i	prywatnych,	przed-
siębiorców).	Akty	prawa	miejscowego	są	prawem	dla	
wszystkich,	którzy	znajdą	się	w	przewidzianej	przez	
nie	 sytuacji.	W	praktyce	 oznacza	 to,	 że	 adresatami	

............................................................................................................................................................................................................................

Artykuł 18 w związku z art. 7 ustawy o sa-
morządzie gminnym nie może stanowić 
samoistnej podstawy prawnej do pod-
jęcia uchwały prawodawczej przez radę 
gminy, nawet jeśli dotyczy ona jednego 
z zadań własnych wymienionych w art. 7 
tej ustawy.

PYTANIE PRACOWNIKA GMINY

Czy na podstawie art. 18 w związku  
z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym 
rada gminy może wydać akt normatywny  
o powszechnie obowiązującym charakterze, 
jeżeli dotyczy on jednego z zadań  
własnych wymienionych w art. 7?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

podstawa pRawna  
do podjęcia uchwały 
pRawodawczej pRzez 
Radę gminy

aktów	prawa	miejscowego	są	osoby	będące	mieszkań-
cami	danej	jednostki	samorządu	terytorialnego	bądź	
tylko	przebywające	na	terenie	jej	działania.”	-	wyrok	
Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	w	Poznaniu	
z	dnia	3	kwietnia	2013	r.	(sygn.	akt	IV	SA/Po	110/13).
Konstytucja	RP	 przyznaje	 organom	 samorządu	

terytorialnego prawa ustanowienia aktów prawa 
miejscowego,	 jednakże	 jedynie	 poprzez	 działania	
w	tym	zakresie	na	podstawie	i	w	granicach	uprawnień	
przyznanych	 tym	 organom	w	 ustawie,	 przy	 czym	
ustawa	o	samorządzie	gminnym	stanowi	uzupełnienie	
konstytucyjnie	 określonych	granic	 uprawnień	 orga-
nów	samorządu	terytorialnego	w	zakresie	uprawnień	
prawodawczych.	
Zatem	art.	18	w	związku	z	art.	7	ustawy	o	samorzą-

dzie	gminnym	nie	może	stanowić	samoistnej	podstawy	
prawnej	 do	 podjęcia	 uchwały	 prawodawczej	 przez	
radę	gminy,	nawet	jeśli	dotyczy	ona	jednego	z	zadań	
własnych	wymienionych	w	art.	7	tej	ustawy.
Na	poparcie	zajętego	stanowiska	należy	się	powo-

łać	 na	wyrok	Naczelnego	Sądu	Administracyjnego	
wyrażony	w	wyroku	z	dnia	16	maja	2001	r.,	sygn.	akt	

III	SA	2622/00,	w	którym	sąd	stwierdził,	że	przepis	
art.	 94	Konstytucji	wyklucza	możliwość	wydania	
aktu	normatywnego	o	powszechnie	obowiązującym	
charakterze	na	podstawie	ogólnego	przepisu	kompe-
tencyjnego,	jakim	jest	art.	18	u.s.g.	Z	istoty	upoważ-
nienia	wynika,	że	musi	być	ono	wyraźne,	a	nie	tylko	
pośrednio	wynikać	z	przepisów	ustawowych.	Winno	
przy	tym	określać	materię,	która	ma	być	przedmiotem	
regulacji w drodze aktu prawa miejscowego oraz orga-
ny	kompetentne	do	jego	wydania,	a	także	regulować	
inne	kwestie	związane	z	wydaniem	i	wejściem	w	życie	
przepisów	prawa.	Powyższe	uwagi	odnoszą	się	także	
do	art.	7	ust.	1	pkt	3	u.s.g.	oraz	art.	58	u.s.g.	(źródło:	
Lex	nr	54801).

Monika Truksa 

– Konstytucja  Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

29.07 – Warszawa
szkolenie „ELEKTRONICZNE USłUgI  
PUBLICZNE – JAK KORZYSTAć Z EPUAP?”
http://cpi.com.pl/  

29.07 – Warszawa
warsztaty „PRAWO AUTORSKIE IT  
W ZAMÓWIENIACh PUBLICZNYCh”
http://cpi.com.pl/ 

9-11.09 – łódź
XIII Kongres Miast Polskich  
i V Kongres Urbanistyki Polskiej
http://www.zmp.poznan.pl

14-15.09 – Wrocław
II Międzynarodowa Konferencja  
Logistyka Odzysku – Odpady
http://konferencja.ekocykl.org 

16.09 - Warszawa
II edycja „Forum Przestrzenie Miejskie”
http://www.forumprzestrzeniemiejskie.pl

24-25.09 – Miedzeszyn
XXI Forum Teleinformatyki
www.forumti.pl

6-7.10 – Serock
Kongres gmin Wiejskich
www.zgwrp.pl

22-23.10 – gdańsk
Kongres SMART METROPOLIA
http://www.smartmetropolia.pl 

16-17.11 – Warszawa
konferencja naukowa „Zrównoważony rozwój 
społeczno-gospodarczy jednostek samorządu 
terytorialnego”
http://www.ans.pw.edu.pl/  

NAJBLIżSZE KONFERENCJE:

http://www.doradcasamorzadu.pl/download/eup.pdf
http://www.doradcasamorzadu.pl/download/eup.pdf
http://cpi.com.pl/
http://www.doradcasamorzadu.pl/download/pa.pdf
http://www.doradcasamorzadu.pl/download/pa.pdf
http://cpi.com.pl/
http://www.zmp.poznan.pl
http://konferencja.ekocykl.org
http://www.forumti.pl
http://www.smartmetropolia.pl
http://www.ans.pw.edu.pl/
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POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE

gRzywna za niepRzekazanie 
skaRgi w spRawie 
infoRmacji pubLicznej

Stosownie	do	art.	55	p.p.s.a.	w	razie	niezastosowania	
się	do	obowiązków,	o	których	mowa	w	art.	54	§	2,	

sąd	na	wniosek	skarżącego	może	orzec	o	wymierzeniu	
grzywny	w	wysokości	określonej	w	art.	154	§	6	p.p.s.a.	
Z	treści	art.	55	§	1	p.p.s.a,	wynika,	że	norma	ta	spełnia	
dwojaką	funkcję	tj.	zarówno	dyscyplinującą,	jak	też	
restrykcyjną.	Służy	bowiem	zagwarantowaniu	prawa	
do	 sądu	każdemu	obywatelowi,	który	złożył	 skargę	
do	 sądu	 i	 umożliwia	 skuteczną	 kontrolę	 działalno-
ści	 organu	 administracji	 publicznej,	 a	 jednocześnie	
stanowi	podstawę	do	wymierzenia	kary	za	powstałe	
uchybienia.	Złożenie	przez	stronę	wniosku	powoduje	
z	jednej	strony	skutek	dyscyplinujący	wobec	organu,	
który	staje	w	obliczu	wezwania	sądu,	a	z	drugiej	ewen-
tualne	wymierzenie	kary	służy	unikaniu	w	przyszłości	
podobnych	zaniedbań.	

wysOkOść gRzywny
Po	złożeniu	wniosku,	sąd	bada	okoliczności	sprawy,	

zarówno w zakresie przyczyn przekroczenia terminu, 
o	którym	mowa	w	art.	54	§	2	p.p.s.a.,	jak	też	czasu	
powstałego	 opóźnienia.	 Jednocześnie	 przepis	 art.	
154	§	6	p.p.s.a.	nie	określa	dolnej	lecz	górną	granicę	
wymierzonej	 grzywny.	Może	 zatem	 ona	wynosić	
od	minimalnej,	 symbolicznej	 kwoty	 do	wysokości	
dziesięciokrotnego	przeciętnego	wynagrodzenia	mie-
sięcznego	w	gospodarce	narodowej	w	roku	poprzed-
nim,	 ogłaszanego	 przez	Prezesa	Głównego	Urzędu	
Statystycznego	na	podstawie	odrębnych	przepisów.
W	przypadku	ustalenia,	że	wskazany	przez	stronę	

skarżącą	podmiot	 nie	mieści	 się	w	kręgu	 zobowią-

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi (dalej p.p.s.a.) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośred-
nictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. 
Organ przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 
w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia (art. 54 § 2 p.p.s.a.).

zanych	 do	 udzielenia	 informacji	 publicznej,	 uznać	
należy,	iż	nie	jest	organem	o	którym	mowa	w	art.	54	 
§	 2	 p.p.s.a.	 zobowiązanym	do	 przekazania	 sądowi	
skargi	wraz	z	aktami	sprawy	i	odpowiedzią	na	skargę,	
w	 terminie	o	którym	mowa	w	art.	 21	pkt	1	ustawy	
o	dostępie	do	 informacji	publicznej	 i	nie	może	być	
w stosunku do niego kierowany wniosek o ukaranie 
grzywną	 za	 niewykonanie	 wyżej	 wymienionych	
obowiązków.	Jak	wynika	z	orzecznictwa	sądowoad-
ministracyjnego wniosek taki podlega odrzuceniu jako 
niedopuszczalny	(postanowienie	Naczelnego	Sądu	Ad-
ministracyjnego	w	Warszawie	z	dnia	16	października	
2012	r.	sygn.	akt	I	OZ	309/12).	Jak	wyraźnie	wskazał	
bowiem	NSA	w	postanowieniu	z	dnia	30	października	
2012	r.	sygn.	akt	I	OZ	598/12	grzywna	za	nieprzeka-
zanie	do	sądu	akt	wymierzona	może	być	wyłącznie	
organowi	właściwemu	w	sprawie.

Paweł Groński

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Ustawodawca	 przewidział	wyjątek	 o	 powyższej	
reguły.	Stosownie	do	treści	art.	137	Kodeksu	postę-

powania	administracyjnego	strona	może	cofnąć	odwo-
łanie	przed	wydaniem	decyzji	przez	organ	odwoławczy.	
Organ	odwoławczy	nie	uwzględni	jednak	cofnięcia	od-
wołania,	jeżeli	prowadziłoby	to	do	utrzymania	w	mocy	
decyzji	naruszającej	prawo	lub	interes	społeczny. 

O	ile	pierwsza	z	przesłanek	powinna	wynikać	z	ba-
dania	decyzji	pod	względem	zgodności	z	przepisami	
prawa	obowiązującymi	w	dacie	 jej	wydania,	 o	 tyle	

kiedy stRona nie może 
cofnąć odwołania
Strona postępowania administracyjnego jest, co do zasady, dysponentem swojego 
wniosku lub odwołania skierowanego do organu administracji publicznej.  
Może zatem cofnąć np. odwołanie w trakcie prowadzonego przez organ drugiej 
instancji postępowania odwoławczego. Oczywiście ta zasada ma również  
zastosowanie do postępowania zażaleniowego. 

druga jest typowo ocenna i wynika z pewnego uznania 
organu,	 który	musi	 dokonać	 analizy	 ewentualnego	
negatywnego	wpływu	utrzymania	w	mocy	zaskarżonej	
decyzji	na	interes	społeczny.	
Wprawdzie	strona	uczestnicząca	w	postępowaniu	

administracyjnym,	niejednokrotnie	sama	inicjująca	to	
postępowanie	może	cofnąć	złożony	środek	zaskarżenia	
nie	będąc	już	zainteresowana	dalszym	prowadzeniem	
postępowania,	jednakże	organ	–	po	stwierdzeniu,	że	
decyzja	 narusza	 prawo	 lub	 interes	 społeczny	może	
dalej	 prowadzić	 postępowanie	 odwoławcze,	 nawet	
wbrew	woli	strony.	
Natomiast	w	 uzasadnieniu	 decyzji	 umarzającej	

postępowanie	odwoławcze	powinna	znaleźć	się	ana-
liza	wskazująca	na	brak	negatywnych	przesłanek	do	
uwzględnienia	odwołania,	gdyż	tylko	takie	uzasadnie-
nie	odpowiada	wymogom	określonym	w	art.	107	k.p.a.

Paweł Groński

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  
Kodeks postępowania administracyjnego  
(t.j.: Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.)

PAMIĘTAJ!

Nie wystarczy automatyczne umorzenie 
postępowania administracyjnego w wyniku 
cofnięcia odwołania. Organ drugoinstancyjny 
zobowiązany jest dokonać analizy po  
cofnięciu odwołania przez stronę,  
czy uwzględnienie odwołania nie spowoduje 
utrzymania w mocy decyzji naruszającej 
prawo lub interes społeczny. PODSTAWA PRAWNA:
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stwieRdzenie 
niedopuszczaLności 
odwołania
Zgodnie z art. 134 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) organ odwo-
ławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie 
terminu do wniesienia odwołania. Przepis ten wskazuje na dwie odrębne instytucje  
– niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Organ	odwoławczy	we	wstępnej	fazie	postępowa-
nia	 odwoławczego	 najpierw	 zobowiązany	 jest	

zbadać,	czy	wniesienia	odwołania	jest	dopuszczalne,	
a	 dopiero	 po	 pozytywnej	 ocenie	 dopuszczalności	
odwołania	dokonuje	kontroli	zachowania	terminu	do	
jego	wniesienia.	
Niedopuszczalność	 odwołania	może	 wynikać	

z	przyczyn	o	charakterze	przedmiotowym,	np.	brak	
jest	przedmiotu	zaskarżenia,	wyłączenie	przez	prze-
pisy	prawne	możliwości	zaskarżenia	decyzji,	w	toku	
instancji	wyczerpane	zostały	środki	zaskarżenia	w	toku	
administracyjnym,	oraz	z	przyczyn	o	charakterze	pod-
miotowym	np.	odwołanie	wnosi	jednostka	niemająca	
legitymacji	 do	wniesienia	 środka	 zaskarżenia	 albo	
osoba,	która	nie	ma	zdolności	do	czynności	prawnych	
(por.	B.	Adamiak,	J.	Borkowski	Kodeks	postępowania	
administracyjnego.	Komentarz,	Warszawa	 2005,	 s.	
590-591).	Rozstrzygnięcie	wydane	na	podstawie	art.	
134	k.p.a.	przybiera	formę	ostatecznego	postanowie-
nia.	Wprawdzie	ma	ono	charakter	wyłącznie	proceso-
wy,	jednakże	z	daleko	idącymi	konsekwencjami,	gdyż	
zamyka	możliwość	rozpoznania	odwołania.
Z	 orzecznictwa	 sądowoadministracyjnego	 oraz	

poglądów	 doktryny	wynika,	 że	 odwołanie	 byłoby	
dopuszczalne	jedynie	wówczas,	gdy	decyzja	nie	była	
jeszcze	ostateczna.	Podmiot,	który	twierdzi	że	decyzja	
organu pierwszej instancji dotyczy jej interesu praw-
nego	lub	obowiązku	prawnego,	jednakże	został	pozba-
wiony	udziału	w	postępowaniu	przed	tym	organem,	
miałaby	możliwość	złożenia	odwołania	w	sytuacji,	gdy	
nie	upłynął	termin	do	jego	wniesienia	dla	strony,	której	
doręczono	(ogłoszono)	decyzję	(por.	B.	Adamiak,	J.	
Borkowski,	Kodeks…	op.cit,	s.	570	i	n.).	Natomiast	dla	
zapewnienia	ochrony	interesów	osób,	które	nie	brały	
udziału	w	postępowaniu,	 ustawodawca	przewidział	
możliwość	wzruszenia	postępowania	poprzez	uchy-

lenie	 lub	zmianę	decyzji	ostatecznych,	stwierdzenie	
ich	 nieważności	 oraz	wznowienie	 postępowania.	
Prowadzenie	postępowania	w	wymienionych	trybach	
jest	 dopuszczalne	w	 przypadkach	 przewidzianych	
w	kodeksie	lub	ustawach	szczególnych.	W	przypad-
ku,	gdy	strona	dowiaduje	się	o	wydaniu	decyzji,	gdy	
jest	ona	już	ostateczna,	to	stronie	przysługuje	wnio-
sek	 o	wznowienie	 postępowania	 na	 podstawie	 art.	
145	§	1	pkt	4	k.p.a.	złożony	do	organu,	który	wydał	
ostateczną	decyzję	(art.	148	k.p.a.).	A	zatem	tylko	od	
woli	strony,	która	została	pominięta	w	postępowaniu	
zależy,	czy	skorzysta	z	tego	prawa.	Taka	droga	obrony	
interesu	prawnego	przez	stronę	pozbawioną	udziału	
w	postępowaniu	zapewnia	 jej	poszanowanie	zasady	
dwuinstancyjności.

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  
Kodeks postępowania administracyjnego  
(t.j.: Dz.U. z 2013, poz. 267 ze zm.)

PAMIĘTAJ!

Wznowienie postępowania otwiera przed  
stroną ponownie postępowanie przed organem 
pierwszej instancji, gwarantuje udział w tym 
postępowaniu, a następnie w postępowaniu 
odwoławczym (por. B. Adamiak J. Borkowski, 
Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2003 s. 566).

PODSTAWA PRAWNA:

Paweł groński

opłata za koRzystanie 
z zezwoLeń na spRzedaż 
napojów aLkohoLowych

Przepis	art.	111	ust.	1	ustawy	z	dnia	26	października	
1982	r.	o	wychowaniu	w	trzeźwości	i	przeciwdzia-

łaniu	 alkoholizmowi	 (zwanej	 dalej	 u.w.t.)	 stanowi,	
że	w	 celu	 pozyskania	 dodatkowych	 środków	na	fi-
nansowanie	zadań	określonych	w	art.	41	ust.	1	gminy	
pobierają	opłatę	za	korzystanie	z	zezwoleń	na	sprze-
daż	napojów	alkoholowych,	o	których	mowa	w	art.	
18.	Artykuł	18	ust.	1	analizowanej	ustawy	stanowi,	
że	sprzedaż	napojów	alkoholowych	przeznaczonych	
do	spożycia	w	miejscu	lub	poza	miejscem	sprzedaży	
może	być	prowadzona	tylko	na	podstawie	zezwolenia	
wydanego	przez	wójta	(burmistrza,	prezydenta	mia-
sta),	właściwego	 ze	względu	na	 lokalizację	 punktu	
sprzedaży.
Przedsiębiorcy	rozpoczynający	działalność	gospo-

darczą	w	 tym	zakresie,	wnoszą	na	rachunek	gminy,	
o	której	mowa	w	ust.	1,	przed	wydaniem	zezwolenia,	
opłatę	w	wysokości:

	 525	zł	na	sprzedaż	napojów	zawierających	do	4,5%	
alkoholu	oraz	piwa;

	 525	zł	na	sprzedaż	napojów	zawierających	powyżej	
4,5%	do	18%	alkoholu	(z	wyjątkiem	piwa);

	 2.100	zł	na	sprzedaż	napojów	zawierających	powy-
żej	18%	alkoholu.

Zezwolenia,	 o	 których	wyżej	mowa,	wydaje	 się	
oddzielnie	 na	 następujące	 rodzaje	 napojów	alkoho-
lowych:
	 do	4,5%	zawartości	alkoholu	oraz	na	piwo;
	 powyżej	4,5%	do	18%	zawartości	alkoholu	 
(z	wyjątkiem	piwa);

	 powyżej	18%	zawartości	alkoholu.
Jednym	z	warunków	prowadzenia	 sprzedaży	na-

pojów	alkoholowych	do	spożycia	w	miejscu	lub	poza	
miejscem	sprzedaży	 jest	wniesienie	opłaty,	o	której	
mowa	w	art.	111	(art.	18	ust.	7	pkt	2).

............................................................................................................................................................................................................................

W przypadku niedokonania wpłaty kolejnej raty do dnia 31 maja danego 
roku, zezwolenie wygasa z dniem 1 czerwca tego roku. W takim przy-
padku należy obliczyć wysokość należnej opłaty za okres od 1 stycznia 
do 31 maja danego roku, a następnie należy od tak ustalonej wysokości 
opłaty odjąć wysokość wpłaconej do 31 stycznia pierwszej raty. 

PYTANIE

Jak w opisanej 
sytuacji powinien 
postąpić pracownik 
urzędu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

OPIS SYTUACJI
Przedsiębiorca	posiadający	zezwolenia	na	sprzedaż	alkoholu:	kat.	A,	kat.	B	oraz	kat.	C	złożył	w	dniu	30.01.2015	r.	
oświadczenie	o	wartości	sprzedaży	brutto	napojów	alkoholowych	za	okres	od	01.01.2014	r.	do	31.12.2014	r.	Do	dnia	
31.01.2015	r.	dokonał	opłaty	I	raty	za	zezwolenie	kat.	A	oraz	złożył	oświadczenie,	że	od	01.02.2015	r.	rezygnuje	
z	zezwolenia	kat.	B	i	kat.	C.	i	nie	wpłacił	do	31.01.2015	r.	opłaty	za	zezwolenie	kat.	B	i	C.	W	związku	z	powyż-
szym	w	dniu	02.02.2015	r.	zostało	wydane	przez	urząd	postanowienie	administracyjne	w	sprawie	stwierdzenia	
wygaśnięcia	zezwolenia	kat.	B	oraz	zezwolenia	kat.	C.	ze	względu	na	niedokonanie	opłaty	I	raty	za	korzystanie	
z	zezwoleń	w	ustawowym	terminie	tj.	do	31.01.2015	r.	Następnie	w	dniu	09.02.2015	r.	urząd	wydał	decyzję,	że	od	
dnia	01.02.2015	r.	wygasza	zezwolenia	typu	B	oraz	typu	C.	

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................
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Zgodnie	z	ust.	4	ww.	ustawy,	przedsiębiorcy,	pro-
wadzący	 sprzedaż	 napojów	 alkoholowych	w	 roku	
poprzednim,	są	obowiązani	do	złożenia,	do	dnia	31	
stycznia,	pisemnego	oświadczenia	o	wartości	sprzeda-
ży	poszczególnych	rodzajów	napojów	alkoholowych	
w	punkcie	sprzedaży	w	roku	poprzednim.
Opłatę,	o	której	mowa	w	ust.	1	przedsiębiorca	pro-

wadzący	sprzedaż	napojów	alkoholowych	w	punkcie	
sprzedaży,	w	którym	roczna	wartość	sprzedaży	napo-
jów	alkoholowych	w	roku	poprzednim	przekroczyła	
(ust.	5):

	 37.500	zł	dla	napojów	alkoholowych	o	zawartości	
do	4,5%	alkoholu	oraz	piwa	–	wnosi	w	wysokości	
1,4%	ogólnej	wartości	 sprzedaży	 tych	 napojów	
w	roku	poprzednim;

	 37.500	zł	dla	napojów	alkoholowych	o	zawartości	
od	4,5%	do	18%	alkoholu	 (z	wyjątkiem	piwa)	–	
wnosi	w	wysokości	1,4%	ogólnej	wartości	sprze-
daży	tych	napojów	w	roku	poprzednim;

	 77.000	zł	dla	napojów	alkoholowych	o	zawartości	
powyżej	18%	alkoholu	–	wnosi	w	wysokości	2,7%	
ogólnej	wartości	sprzedaży	tych	napojów	w	roku	
poprzednim.

termIny rat

Przedsiębiorcy,	których	roczna	wartość	sprzedaży	
poszczególnych	 rodzajów	 napojów	 alkoholowych	
nie	przekroczyła	wartości,	o	których	mowa	w	ust.	5,	
wnoszą	opłatę	w	wysokości	określonej	w	ust.	2	(ust.	
6).	Opłata,	 o	 której	mowa	w	ust.	 1,	wnoszona	 jest	
na	rachunek	gminy	w	każdym	roku	kalendarzowym	
objętym	zezwoleniem	w	trzech	równych	ratach	w	ter-
minach	do	31	stycznia,	31	maja	i	30	września	danego	
roku	kalendarzowego	(ust.	7).
Zgodnie	z	art.	18	ust.	12	pkt	5	przedmiotowej	usta-

wy,	zezwolenie	na	sprzedaż	napojów	alkoholowych	
wygasa	w	przypadku	niezłożenia	oświadczenia,	o	któ-
rym	mowa	w	art.	111	ust.	4,	lub	niedokonania	opłaty	
w	wysokości	określonej	w	art.	111	ust.	2	i	5	w	termi-
nach,	o	których	mowa	w	art.	111	ust.	7.	Jednocześnie	
ust.	 13	 omawianego	przepisu	 stanowi,	 że	 przedsię-
biorca,	którego	zezwolenie	wygasło	z	przyczyn	okre-
ślonych	w	ust.	12	pkt	5,	może	wystąpić	z	wnioskiem	
o	wydanie	nowego	zezwolenia	nie	wcześniej	niż	po	
upływie	6	miesięcy	od	dnia	wydania	decyzji	o	wyga-
śnięciu	zezwolenia.

stanOwiskO sądu
Wojewódzki	 Sąd	Administracyjny	w	Gliwicach	

w	wyroku	z	dnia	1	lipca	2014	r.,	sygn.	akt	III	SA/Gl	
266/14,	uznał,	że	jednoznaczne	sformułowanie	użyte	
przez	 ustawodawcę	w	 art.	 18	 ust.	 12	 ustawy	o	wy-
chowaniu	w	 trzeźwości	 i	 przeciwdziałaniu	 alkoholi-
zmowi,	że	“zezwolenie	wygasa”	pozwala	na	wniosek,	
że	następuje	 to	z	mocy	prawa,	a	nie	z	mocy	decyzji	
administracyjnej.	W	konsekwencji,	nieuiszczenie	opłaty	
w	 zakreślonym	 terminie	 skutkuje	 sankcją	w	postaci	
wygaśnięcia	udzielonego	zezwolenia	na	sprzedaż	na-
pojów	alkoholowych.	Sankcja	z	art.	18	ust.	12	pkt	5	
powołanej	ustawy	w	postaci	wygaśnięcia	konkretnego	
typu	zezwoleń	jest	przewidzianą	wprost	przez	prawo	
bezwarunkową	i	bezwzględną	konsekwencją	niedotrzy-
mania	 terminów	dokonywania	 opłaty	 za	 korzystanie	
z	przyznanych	zezwoleń.	Obowiązek	uiszczenia	opłaty	
oraz	skorelowana	z	nim	sankcja	w	postaci	wygaśnię-
cia	posiadanego	zezwolenia	ma,	bowiem	konstrukcję	
obowiązku	wynikającego	bezpośrednio	z	mocy	ustawy.
W	związku	 z	 powyższym	brak	było	 podstaw	do	

wydania w niniejszej sprawie postanowienia, ponie-
waż,	zgodnie	z	art.	123	§	2	ustawy	z	dnia	14	czerwca	
1960	 r.	 –	Kodeks	 postępowania	 administracyjnego	
postanowienia	dotyczą	poszczególnych	kwestii	wyni-
kających	w	toku	postępowania,	lecz	nie	rozstrzygają	
o	istocie	spraw,	chyba,	że	przepisy	kodeksu	stanowią	
inaczej.	Ustawa	o	wychowaniu	w	trzeźwości	i	prze-
ciwdziałaniu	alkoholizmowi	nie	przewiduje	wydania	
postanowienia	w	niniejszej	sprawie,	a	wręcz	przeciw-
nie,	z	art.	18	ust.	13	u.w.t.	wynika	obowiązek	wydania	
decyzji	w	tej	sprawie.	Decyzja	ta	ma	charakter	decyzji	
deklaratoryjnej,	 ponieważ	 potwierdza	wygaśnięcie	
zezwolenia z mocy prawa z dniem 1 lutego danego 
roku	kalendarzowego.

PAMIĘTAJ!

Jeżeli przedsiębiorca nie złożył oświadczenia 
o wysokości sprzedaży za rok poprzedni 
i nie można ustalić tej wysokości, organ 
powinien obliczyć należną opłatę za miesiąc 
styczeń w oparciu o wysokość tej opłaty 
określonej w art. 111 ust. 2 u.w.t., odnosząc 
określoną wysokość do całego roku (dzieląc 
ją przez 365) i mnożąc ją przez 31, tj. przez 
liczbę dni w miesiącu styczniu.

W	przypadku	niedokonania	wpłaty	kolejnej	raty	do	
dnia 31 maja danego roku, zezwolenie wygasa z dniem 
1	 czerwca	 tego	 roku.	W	 takim	 przypadku	 należy	
w	 sposób	 analogiczny	 obliczyć	wysokość	 należnej	
opłaty	za	okres	od	1	stycznia	do	31	maja	danego	roku,	
a	następnie	należy	od	tak	ustalonej	wysokości	opłaty	
odjąć	wysokość	wpłaconej	do	31	stycznia	pierwszej	
raty.	W	tym	jednak	przypadku	podstawę	ustalenia	wy-
sokości	opłaty	nie	będzie	stanowił	art.	111	ust.	2	u.w.t.,	
lecz	wartości	 sprzedaży	 poszczególnych	 rodzajów	
napojów	alkoholowych	w	punkcie	sprzedaży	w	roku	
poprzednim,	podana	przez	przedsiębiorcę	do	dnia	31	
stycznia	danego	roku	(art.	111	ust.	4	u.w.t.).
Powyższe	wynika	z	art.	18	ust.	8	u.w.t.,	który	sta-

nowi,	że	w	roku	nabycia	zezwolenia	lub	utraty	jego	
ważności,	opłaty,	o	których	mowa	w	ust.	1-5,	dokonuje	
się	w	wysokości	proporcjonalnej	do	okresu	ważności	
zezwolenia.
Przepis	art.	111	ust.	4	u.w.t.	stanowi,	że	przedsię-

biorcy,	prowadzący	sprzedaż	napojów	alkoholowych	
w	 roku	poprzednim,	 są	obowiązani	do	złożenia,	do	
dnia	31	stycznia,	pisemnego	oświadczenia	o	wartości	
sprzedaży	poszczególnych	 rodzajów	napojów	alko-
holowych	w	punkcie	sprzedaży	w	roku	poprzednim.	
Z	przepisu	tego	wynika,	zatem,	że	obowiązek	złożenia	
oświadczenia,	o	którym	mowa	w	art.	111	ust.	4	u.w.t.,	
dotyczy	poszczególnych	punktów	sprzedaży.	Oznacza	

to,	 że	 przedmiotowe	 oświadczenie	 przedsiębiorca	
powinien	 złożyć	 odrębnie	 dla	 każdego	 z	 punktów	
sprzedaży,	 dla	 których	posiada	odrębne	 zezwolenia	
na	sprzedaż	napojów	alkoholowych.
W	ocenie	Wojewódzkiego	Sądu	administracyjnego	

w	Poznaniu	 (por.	wyrok	z	dnia	21	sierpnia	2013	 r.,	
sygn.	II	SA/Po	363/13),	art.	111	ust.	4	u.w.t.,	odnosi	
się	jedynie	do	wysokości	(kwoty)	wnoszonej	opłaty,	
natomiast	 nie	 odnosi	 się	 do	 terminu	 jej	 płatności.	
W	zakresie	 terminu	 płatności	 zobowiązania,	 skutki	
prawne	wywiera	w	dalszym	ciągu	ust.	7	powyższe-
go	 artykułu,	 który	wyraźnie	 ustanawia	 obowiązek	
wniesienia	opłaty	w	trzech	równych	ratach.	Oznacza	
to,	że	zapłata	raty	proporcjonalnej	powinna	nastąpić	
najpóźniej	odpowiednio	do	dnia	31	stycznia,	31	maja	
i	30	września	danego	roku	kalendarzowego.	

Sławomir Pyźlak  

obowiązek udostępniania 
akt spRawy stRonie 
pozbawionej woLności

– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  
– Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

............................................................................................................................................................................................................................

Zgodnie z przeważającym w orzecznictwie sądów stanowi-
skiem w przypadkach pozbawienia wolności strony i braku 
możliwości ochrony swych praw w postępowaniu admini-
stracyjnym, organ administracji, w ramach obowiązku za-
pewnienia stronom czynnego udziału w sprawie, powinien 
przesłać kopie akt administracyjnych do zakładu karnego 
lub aresztu śledczego, w którym strona ta przebywa.

PYTANIE

Czy w sytuacji, gdy strona prze-
bywa w zakładzie karnym lub 
areszcie śledczym organ admi-
nistracji jest zobligowany do 
uwzględnienia wniosku strony  
o przesłanie akt sprawy na adres 
placówki, w której ta przebywa?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA
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POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Zgodnie	 z	wyrażoną	w	art.	 10	§	1	Kodeksu	postę-
powania	administracyjnego	(zwanego	dalej	k.p.a.)	

zasadą	 czynnego	 udziału	 stron	 organy	 administracji	
publicznej	 obowiązane	 są	 zapewnić	 stronom	 czynny	
udział	w	każdym	stadium	postępowania,	 a	 przed	wy-
daniem	decyzji	 umożliwić	 im	wypowiedzenie	 się	 co	
do	zebranych	dowodów	i	materiałów	oraz	zgłoszonych	
żądań.	W	postępowaniu	administracyjnym	prawo	strony	
do	przeglądania	akt	jest	w	zasadzie	nieograniczone	poza	
tym,	że	przysługuje	ono	stronie.	Jak	bowiem	stanowi	art.	
73	 §	 1	 k.p.a.	 organ	 administracji	 publicznej	w	 każdym	
stadium	postępowania	obowiązany	jest	umożliwić	stronie	
przeglądanie	akt	sprawy	oraz	sporządzanie	z	nich	notatek	
i	 odpisów.	 Strona	może	 żądać	 uwierzytelnienia	 sporzą-
dzonych	przez	siebie	odpisów	z	akt	sprawy	lub	wydania	
jej	z	akt	sprawy	uwierzytelnionych	odpisów,	o	ile	jest	to	
uzasadnione	ważnym	interesem	strony	(art.	73	§	2	k.p.a.).	
Z	treści	tego	przepisu	wyraźnie	wynika	prawo	domagania	
się	spełnienia	przez	właściwy	organ	administracji	obowiąz-
ków	określonych	w	art.	73	§	1	i	§	2	k.p.a.	Żądania	strony	
określone	w	 tym	przepisie	 składają	 się	 na	 prawo	 strony	
wglądu	do	akt,	szerzej	prawo	strony	do	udostępnienia	jej	akt	
sprawy.	Strona	może	korzystać	z	przewidzianych	w	art.	73	
k.p.a.	uprawnień	albo	osobiście,	albo	przez	pełnomocnika.	
Zgodnie	z	art.	73	§	1a	k.p.a.	czynności	związane	z	wglądem	
w	akta	sprawy,	sporządzaniem	z	nich	notatek	i	odpisów	są	
dokonywane	w	lokalu	organu	administracji	publicznej	
w	obecności	pracownika	tego	organu.

W	takich	wyjątkowych	sytuacjach,	jaką	niewątpliwie	
jest	pozbawienie	wolności	strony	postępowania	admini-
stracyjnego,	obowiązkiem	organu	jest	przesłanie	kopii	akt	
na	adres	zakładu	karnego,	w	którym	strona	została	osa-
dzona	(tak	w	wyrokach	WSA	w	Warszawie	z	17	września	
2010	r.,	sygn.	akt	II	SA/Wa	110/09,	WSA	w	Białymstoku	

24	 listopada	2011	 r.,	 sygn.	akt	 II	SA/Bk	558/11,	NSA	
ośrodka	zamiejscowego	w	Poznaniu	z	28	maja	1985	r.,	
sygn.	akt	SA/Po	372/85,	NSA	z	1	grudnia	2009	r.,	sygn.	
akt	 I	OSK	385/09,	 orzeczenia	 dostępne	w	Centralnej	
Bazie	Orzeczeń	Sądów	Administracyjnych	na	 stronie	
internetowej www.nsa.gov.pl,	zwanej	dalej	CBOSA).	

Z	 treści	 uzasadnienia	 ostatniego	 z	 przywołanych	
orzeczeń	wysnuć	można	wniosek,	że	obowiązek	organu	
przekazania	kopii	akt	administracyjnych	dotyczy	w	zasa-
dzie	każdej	sytuacji,	w	której	strona	z	przyczyn	od	siebie	
niezależnych	 nie	 jest	w	 stanie	 stawić	 się	w	 siedzibie	
organu	administracji	w	celu	uzyskania	wglądu	w	akta.	

W	orzecznictwie	wyrażano	również	poglądy	przeciw-
ne	i	stwierdzające,	że	strona	pozbawiona	wolności	nie	
może	domagać	się,	w	sposób	wiążący	dla	organu,	prze-
słania	jej	kserokopii	całych	akt	sprawy	po	to,	by	zapoznać	
się	z	ich	treścią.	Takie	stanowisko	opierano	na	literalnym	
brzmieniu	przepisów	art.	73	k.p.a.,	które	nie	przewidują	
wprost	wyżej	opisanego	obowiązku	dostarczania	kopii	
akt	sprawy	stronie	osadzonej	w	zakładzie	zamkniętym.	
Podnoszono,	że	strona	może	realizować	swoje	upraw-
nienie	 poprzez	 pełnomocnika	 lub	przedstawiciela,	 zaś	
procedura	 administracyjna	nie	 przewiduje	możliwości	
przesyłania	stronie	akt	sprawy	albo	sprowadzenia	skarżą-
cego	do	biura	organu.	Orzeczenia	te	nie	znalazły	jednak	
powszechnej	aprobaty.	

Natomiast	w	wyroku	z	4	marca	2014	r.,	sygn.	akt	II	
SA/Bk	959/13	(CBOSA)	Wojewódzki	Sąd	Administra-
cyjny	w	Białymstoku	wyraził	przekonanie,	że	możliwość	
udostępnienia	akt	sprawy	administracyjnej,	stronie	po-
zbawionej	wolności,	w	trybie	art.	73	§	2	k.p.a.	lub	art.	10	
§	1	k.p.a.	nie	znajduje	reguły	generalnej.	W	każdej	sytu-
acji	zależy	ona	od	oceny	organu	w	aspekcie	przedmiotu	
prowadzonej	sprawy	i	istoty	znajdujących	się	w	aktach	
sprawy	dokumentów.

Pomimo	braku	pełnej	jednolitości	orzecznictwa	sądo-
wego	dotyczącego	przedstawionego	problemu,	 należy	
dojść	do	przekonania,	że	organy	administracji	powinny	
dołożyć	szczególnych	starań	w	celu	zapewnienia	stronom	
czynnego	udziału	w	sprawie.	Jeżeli	więc	z	okoliczności	
sprawy	wynika,	że	strona	nie	 jest	w	stanie	 realizować	
swoich	uprawnień	dotyczących	wglądu	w	akta	sprawy	
z	przyczyn	obiektywnych,	wówczas	organ	winien	roz-
ważyć	przekazanie	kopii	akt	sprawy	do	miejsca	zamiesz-
kania	lub	pobytu	tej	strony.

Michał Pęczkowski

– Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1529)

PODSTAWA PRAWNA:

PAMIĘTAJ!

Co do zasady strona z aktami sprawy powin-
na się zapoznać w siedzibie organu i nie ma 
on obowiązku przesyłania akt administra-
cyjnych celem zapoznania się przez stronę 
do miejscowości, w której ona mieszka lub 
w której tymczasowo przebywa. Nie oznacza 
to jednak, iż nie mogą zaistnieć sytuacje 
wyjątkowe, które poprzez uniemożliwienie 
stronie zapoznania się z aktami postępowania 
ograniczą jej czynny udział w postępowaniu. 

FINANSE SAMORZĄDU

błąd w kwocie podatku

Odnosząc	się	do	przedstawionego	problemu,	warto	
w	pierwszej	 kolejności	 przywołać	 art.	 215	§	1	

Ordynacji	podatkowej	(zwanej	dalej	ustawą),	zgodnie	
z	którym	organ	podatkowy	może,	z	urzędu	lub	na	żą-
danie	strony,	prostować	w	drodze	postanowienia	błędy	
rachunkowe	oraz	inne	oczywiste	omyłki	w	wydanej	
przez	 ten	organ	decyzji.	Ustawa	nie	definiuje	pojęć	
„błędów	rachunkowych”	oraz	„oczywistych	omyłek”.	

błąd RachunkOwy i Omyłka
W	orzecznictwie	 sądów	 administracyjnych	 i	 pi-

śmiennictwie	przyjmuje	się,	że	błędem	rachunkowym	
w	rozumieniu	art.	215	ustawy	jest	omyłka	w	działaniu	
matematycznym,	którą	wprowadzono	do	decyzji.	Na-
tomiast	oczywistymi	omyłkami,	o	których	mowa	w	art.	
215	§	1	ustawy	są	w	szczególności	różnego	rodzaju	
drobne	błędy	pisarskie,	przeoczenia,	zły	dobór	słów	
(tak	S.	Babiarz,	B.	Dauter,	B.	Gruszczyński,	R.	Hauser,	
A.	Kabat,	M.	Niezgódka-Medek,	Ordynacja	Podatko-
wa,	Komentarz,	Lexis	Nexis,	Warszawa	2010,	str.	858).	
Ponadto	w	orzecznictwie	utrwalone	zostało	stanowi-
sko,	wedle	którego	 tryb	 sprostowania	przewidziany	
jest	wyłącznie	do	usuwania	oczywistych	i	nieistotnych	
wadliwości	decyzji.	Sprostowanie	prowadzi	bowiem	
do	wyeliminowania	 z	 decyzji	 drobnych	 błędów,	

które	mogą	być	usunięte,	ale	pozostają	bez	wpływu	
na	treść	rozstrzygnięcia	zawartego	w	decyzji	–	służy	
więc	swojego	rodzaju	kosmetycznemu	skorygowaniu	
formy	decyzji	bez	wnikania	w	jej	treść	merytoryczną	
(tak	w	wyroku	NSA	z	24	lutego	2000	r.,	sygn.	akt	III	
SA	761/99,	Legalis).	

..........................................................................................................................................................................................................................................

Niestety, biorąc pod uwagę charakter opi-
sanych w pytaniu błędach decyzji, należy 
uznać, że nie jest możliwe ich samoistne 
skorygowanie przez organ wydający de-
cyzję. Decyzje te mogą zostać zmienione 
w postępowaniu odwoławczym lub po-
stępowaniu nadzorczym. 

PYTANIE INSPEKTORA 

Jak można skorygować decyzję (określającą 
wysokość podatku), w której nieopatrznie wkradł 
się błąd w kwocie podatku? Decyzja nie jest 
jeszcze ostateczna. Jaką procedurę  
i podstawę prawną należy zastosować,  
aby prawidłowo dokonać korekty?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

OPIS SYTUACJI
Nastąpiła	pomyłka	w	obliczeniu	podatku	–	pomylono	stawkę	podatku,	zamiast	153,25	zł	od	1	ha	przeliczeniowego	
naliczono	153,15	zł.	W	wyniku	tego	błędu	powstała	różnica	3	zł.	W	tym	przypadku	decyzji	nadano	rygor	natych-
miastowej	wykonalności.	W	drugim	przypadku	błąd	polega	na	złym	zaokrągleniu,	w	wyniku	którego	zmieniła	się	
kwota	o	1	zł.	W	decyzji	widnieje	kwota	70	zł	a	winno	być	69	zł.	Jest	jeszcze	trzeci	przypadek,	w	którym	przy	nali-
czaniu	podatku	nie	uwzględniono	przyznanej	ulgi	z	tytułu	nabycia	gruntów	dla	części	działek	i	podatek	naliczono	
w	wysokości	470	zł	a	winno	być	tyko	11	zł.

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

PAMIĘTAJ!

W żadnym wypadku sprostowanie nie może 
prowadzić do zmiany merytorycznej decy-
zji. Przedmiotem sprostowania nie mogą 
być zatem ustalenia faktyczne przyjęte jako 
przesłanki wydanej decyzji, podobnie jak 
nieprawidłowa subsumcja, błędna wykład-
nia, czy też niewłaściwe zastosowanie prawa 
materialnego mogą być zwalczane w trybie 
odwoławczym bądź też w trybie nadzoru (por. 
wyrok NSA z 23 marca 2013 r., sygn. akt II 
FSK 1830/10, wyrok NSA Ośrodka Zamiej-
scowego w Poznaniu z 19 grudnia 2002 r., 
sygn. akt I SA/Po 1022/01, Legalis). 

http://www.nsa.gov.pl/
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W	związku	z	powyższym	nie	jest	możliwe	sprosto-
wanie	błędnie	wskazanej	w	decyzji	stawki	podatku,	
podstawy	opodatkowania	lub	zmiany	kwoty	podatku	
należnego,	które	to	czynniki	są	istotą	rozstrzygnięcia	
o	wysokości	zobowiązania	podatkowego,	a	zatem	roz-
strzygnięciem	co	do	istoty	sprawy	(por.	wyrok	WSA	
w	Gdańsku	z	16	października	2007	r.	sygn.	akt	I	SA 
/Gd	265/07,	wyrok	NSA	z	6	sierpnia	2003	r.,	sygn.	akt	
III	SA	2934/01,	Legalis).
Przenosząc	powyższe	rozważania	na	grunt	wątpli-

wości	przedstawionych	w	pytaniu,	należy	wskazać,	że	
wszystkie	trzy	pomyłki	organu	dotyczą	rozstrzygnięcia	
merytorycznego	decyzji,	a	zatem	ich	zmiana	w	drodze	
sprostowania	 nie	 jest	 dopuszczalna.	W	pierwszym	
przypadku	w	decyzji	 błędnie	wskazano	 stawkę	po-
datku,	 a	w	 konsekwencji	 także	 błędną	wysokość	
zobowiązania	podatkowego.	Błędy	te	dotyczą	istoty	
rozstrzygnięcia,	 stąd	 nie	 jest	możliwa	 jego	 zmiana	
w	 trybie	 sprostowania.	Analogicznie	 należy	 ocenić	
sytuację,	w	której	 błędne	wskazanie	wysokości	 po-
datku	wynika	z	nieprawidłowego	zaokrąglenia	kwoty	
podatku.	Podobnie	błędem	mającym	wpływ	na	mery-

toryczną	treść	rozstrzygnięcia	jest	brak	uwzględnienia	
przez	organ	podatkowy	przysługującego	podatnikowi	
prawa	do	ulgi.	

– Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1149 ze zm.)

Michał Pęczkowski

PODSTAWA PRAWNA:

PAMIĘTAJ!

Ustawa nie przewiduje możliwości zmiany 
lub uchylenia własnej decyzji przez organ 
I instancji. Zmiana takiej decyzji może więc 
nastąpić wyłącznie na skutek odwołania 
złożonego przez podatnika, ewentualnie 
także w postępowaniu nadzorczym.

Stosownie	do	treści	art.	40	ust.	1	ustawy	o	drogach	
publicznych, zajęcie	pasa	drogowego	na	cele	nie-

związane	z	budową,	przebudową,	 remontem,	utrzy-
maniem	i	ochroną	dróg	wymaga	zezwolenia	zarządcy	
drogi	w	 drodze	 decyzji	 administracyjnej.	W	myśl	
natomiast	art.	40	ust.	3	ustawy	o	drogach	publicznych,	
za	zajęcie	pasa	drogowego	pobiera	się	opłatę.	Zgod-
nie	 z	 art.	 40d	ust.	 1	 ustawy	o	drogach	publicznych	
w	 przypadku	 nieterminowego	 uiszczenia	 opłat	 za	
zajęcie	pasa	drogowego	pobiera	się	odsetki	ustawowe.	
Takie	brzmienie	przepisu,	przy	dokonywaniu	wykładni	
gramatycznej,	wskazywałoby	na	to,	że	za	nietermino-
we	uiszczanie	przedmiotowych	opłat	za	zajęcie	pasa	
drogowego,	pobierać	należy	odsetki	ustawowe,	czyli	
takie,	jakie	przewidują	przepisy	prawa	cywilnego.	
Z	kolei	z	ustawy	o	finansach	publicznych	wynika,	

że	przedmiotowe	opłaty	za	zajęcie	pasa	drogowego	są	
środkami	publicznymi,	które	stanowią	niepodatkowe	
należności	budżetowe	o	charakterze	publiczno-praw-
nym,	co	wynika	z	treści	art.	60	pkt	7	ustawy	o	finansach	
publicznych.
W	odniesieniu	do	tych	należności,	zgodnie	z	art.	60	

ustawy	o	finansach	publicznych,	stosuje	się	odpowied-
nio	przepisy	działu	III	ustawy	Ordynacja	podatkowa,	
zatytułowanego	 „Zobowiązania	 podatkowe”.	Takie	
brzmienie	 przepisu,	 przy	 dokonywaniu	wykładni	
gramatycznej,	wskazywałoby	z	kolei	na	to,	że	za	nie-
terminowe	uiszczanie	przedmiotowych	opłat	za	zajęcie	

pasa	drogowego,	pobierać	należy	odsetki	takie	jak	od	
zaległości	podatkowych.
Zgodnie	 z	wcześniej	 powołanym	 art.	 60	 pkt	 7	

ustawy	 o	 finansach	 publicznych,	 omawiane	 opłaty	
są	zaliczane	do	grupy	dochodów	pobieranych	przez	
samorządowe	jednostki	budżetowe	na	podstawie	od-
rębnych	ustaw,	czyli	tu	ustawy	o	drogach	publicznych,	
w	świetle	przepisów,	której	organem	właściwym	do	
ustalenia	warunków	zajęcia	pasa	drogowego	i	wyso-
kości	opłaty	jest	zarządca	drogi.
Ponieważ	w	opisanej	sytuacji	nie	wskazano	tego	

wprost,	 to	 tylko	 przypuszczać	 należy,	 że	 droga,	
o	 którą	 chodzi	 pytającemu	 jest	 drogą,	 której	 za-
rządcą	jest	zarząd	powiatu.	Pytający	wskazuje,	że	
zarząd	powiatu	wykonuje	 zadania	 publiczne	przy	
pomocy	m.in.	 starostwa	 powiatowego,	 które	 jest	
jednostką	budżetową	pobierającą	opłaty	za	zajęcie	
pasa	drogowego.	
Zgodnie	z	art.	2	§	1	pkt	1	ustawy	Ordynacja	podat-

kowa,	stosuje	się	do	podatków,	opłat	oraz	niepodat-
kowych	należności	budżetu	państwa	oraz	budżetów	
jst,	do	których	ustalania	lub	określania	uprawnione	są	
organy	podatkowe.	Równocześnie	jednak,	stosownie	
do	brzmienia	art.	2	§	2	ustawy	Ordynacja	podatkowa,	
jeżeli	odrębne	przepisy	nie	stanowią	inaczej,	przepisy	
działu	III	stosuje	się	również	do	opłat	oraz	niepodatko-
wych	należności	budżetu	państwa,	do	których	ustalenia	
lub	 określenia	 uprawnione	 są	 inne	 niż	wymienione	 
w	§	1	pkt	1	organy.	Wówczas,	stosownie	do	treści	art.	2	
§	3	ustawy	Ordynacja	podatkowa,	organom,	o	których	
mowa	w	art.	2	§	2	tej	ustawy,	przysługują	uprawnienia	
organów	podatkowych.	
W	świetle	ustawy	o	finansach	publicznych,	przed-

miotowe	 opłaty	 są	 niepodatkowymi	 należnościami	
budżetowymi	o	charakterze	publicznoprawnym,	przy	
przyjęciu	 założenia,	 że	pojęcie	 to	 nie	 jest	 pojęciem	

............................................................................................................

opłata za zajęcie 
pasa dRogowego

PYTANIE 1 

Jaki charakter mają odsetki  
należne od przedmiotowych opłat 
za zajęcia pasa drogowego?

OPIS SYTUACJI
Zarządca	drogi,	czyli	zarząd	powiatu	wydaje	zezwolenia	na	zajęcie	pasa	drogowego	oraz	pobiera	z	tego	tytułu	
opłaty	na	podstawie	ustawy	o	drogach	publicznych.	Zarząd	powiatu	wykonuje	zadania	publiczne	przy	pomocy	
m.in.	starostwa	powiatowego,	które	jest	jednostką	budżetową	pobierającą	opłaty	za	zajęcie	pasa	drogowego.	Zarząd	
powiatu	nie	jest	organem	podatkowym.	

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................
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PAMIĘTAJ!

Dokonując	 analizy	 poszczególnych	ww.	 przesła-
nek	charakteryzujących	omawianą	opłatę,	stwierdzić	
należy,	że	–	jak	się	wydaje	–	opłata	za	zajęcie	pasa	
drogowego	 jest	 opłatą,	 o	 której	mowa	w	art.	 2	 §	 2	
ustawy	Ordynacja	podatkowa,	do	której	ustalania	lub	
określania	uprawnione	są	inne,	niż	określone	w		art.	2	
§ 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organy, którym 
z	kolei,	na	mocy	art.	2	§	3	ustawy	Ordynacja	podatko-
wa,	przysługują	uprawnienia	organów	podatkowych.	
Okoliczność,	iż	zarówno	przedmiotowa	opłata,	jak	i	jej	
charakter	 oraz	 pozycja	 prawna,	 są	 niejednoznaczne	
i sporne w orzecznictwie, nie powoduje automatycz-
nie,	że	nie	można	przypisać	jej	cech	opłaty,	o	której	
jest	mowa	w	art.	2	§	2	ustawy	Ordynacja	podatkowa.
Równocześnie	 należy	 zwrócić	 uwagę	 na	 nie-

spójność,	 a	 nawet	 odmienność	 regulacji	 prawnych	
dotyczących	 przede	wszystkim	 odsetek	 za	 zwłokę	
należnych	od	nieterminowo	uiszczonej	przedmiotowej	
opłaty,	w	obowiązujących	przepisach	prawa,	w	tym	

W doktrynie przyjmuje się, że: „Opłata  
publiczna opiera się na trzech elementach:
1) jest nakładana przymusowo przez 

korporacje publicznoprawne (państwo 
i samorząd terytorialny),

2) w przeciwieństwie do grzywien i kar pie-
niężnych jest nakładana w celu pokrycia 
publicznych potrzeb finansowych,

3) stanowi rodzaj świadczenia wzajemnego 
na rzecz korporacji publicznoprawnych 
w zamian za oferowane przez nie świad-
czenia lub urządzenia, które w całości 
lub w części w sposób szczególny służą 
jednostkom lub określonym grupom 
osób, przysparzając im korzyści.

(C. Kosikowski, Komentarz do art. 2 ustawy  
– Ordynacja podatkowa. Źródło: Lex)

PYTANIE 2 

Czy w przypadku nieterminowego  
uregulowania opłaty za zajęcie pasa 
drogowego ma zastosowanie art. 54  
§ 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa, 
zgodnie z którym nie nalicza się odse-
tek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie 
przekraczałaby trzykrotności wartości 
opłaty pobieranej przez operatora  
wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
Prawo pocztowe za traktowanie prze-
syłki listowej jako przesyłki pocztowej?

tożsamym	z	pojęciem	niepodatkowych	należności	bu-
dżetu	państwa	oraz	budżetów	jst,	do	których	ustalania	
lub	określania	uprawnione	są	organy	podatkowe,	oraz	
mając	na	uwadze	charakter	samej	opłaty,	która	w	świe-
tle	kryteriów	tego	typu	opłat	określonych	w	doktrynie	
prawa,	 jest	 taką	opłatą,	o	której	mowa	w	art.	2	§	2	
ustawy	Ordynacja	podatkowa.	

Udzielając	odpowiedzi	 na	 tak	 sformułowane	py-
tanie, analogicznie jak w przypadku odpowiedzi na 
pytanie	 drugie,	 zauważyć	 należy,	 że	 konsekwencją	
zajętego	na	wstępie	 stanowiska	o	 charakterze	 oma-
wianej	opłaty,	jest	to,	że	powinna	być	ona	na	gruncie	
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa traktowana 
tak,	jak	traktuje	się	podatki.	
Zatem	skoro	zgodnie	z	art.	55	§	2,	jeżeli	dokonana	

wpłata	 nie	 pokrywa	 kwoty	 zaległości	 podatkowej	
wraz	z	odsetkami	za	zwłokę,	wpłatę	tę	zalicza	się	pro-
porcjonalnie	na	poczet	kwoty	zaległości	podatkowej	
oraz	kwoty	odsetek	za	zwłokę	w	stosunku,	w	jakim	
w	dniu	wpłaty	pozostaje	kwota	zaległości	podatkowej	
do	kwoty	odsetek	za	zwłokę,	to	przy	zrównaniu	przed-
miotowej	opłaty	z	podatkami,	należałoby	zastosować	
również	 art.	 55	 §	 2	 ustawy	Ordynacja	 podatkowa	
i	dokonać	proporcjonalnego	zaliczenia	wpłaty	na	rzecz	
zaległej	opłaty	i	odsetek	za	zwłokę.	
Konsekwentnie	należałoby	zastosować	art.	62	§	4	

ustawy	Ordynacja	 podatkowa,	w	myśl	 którego	 do	
wpłat	 zaliczanych	 na	 poczet	 zaległości	 podatkowej	
stosuje	się	art.	55	§	2	oraz	w	sprawie	zaliczenia	wpłaty	
na	poczet	zaległości	podatkowych	wydaje	się	posta-
nowienie,	na	które	służy	zażalenie.
Przy	analizowaniu	stanowiska	zajętego	przy	udzie-

laniu odpowiedzi na zadane pytanie i dokonywaniu 
oceny	 charakteru	omawianej	 opłaty	 za	 zajęcie	 pasa	
drogowego	w	 jego	 treści,	 należy	mieć	 jednak	 na	
uwadze,	jak	sporny	i	wątpliwy	jest	charakter	i	pozycja	
prawna	przedmiotowej	opłaty,	co	–	jak	już	wcześniej	
wskazano	–	być	może	wymagałoby	zajęcia	stanowiska	
przez	poszerzony	skład	Naczelnego	Sądu	Administra-
cyjnego,	a	do	którego	zajęcia	niewątpliwie	dojść	nie	
będzie	mogło,	 jeśli	 praktyka	organów	orzekających	
w	sprawach	opłaty	za	zajęcie	pasa	drogowego,	w	tym	
ta	 dotycząca	 odsetek	 za	 zwłokę,	 nie	 będzie	 realnie	
funkcjonować.

Monika Truksa

.............................................................................................................

PYTANIE 3

Jak należy postąpić, gdy dokona-
na wpłata nie pokrywa w całości 
opłaty za zajęcie pasa drogowego 
wraz z odsetkami za zwłokę?

Konsekwencją	powyżej	zajętego	stanowiska	o	cha-
rakterze	omawianej	opłaty	jest	to,	że	powinna	być	ona	
na gruncie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, 
traktowana	tak	jak	traktuje	się	podatki.	
Zgodnie	 z	 art.	 54	 §	 1	 pkt	 5	 ustawy	Ordynacja	

podatkowa,	odsetek	za	zwłokę	nie	nalicza	się,	jeżeli	
wysokość	 odsetek	 nie	 przekraczałaby	 trzykrotności	
wartości	opłaty	pobieranej	przez	operatora	wyznaczo-
nego	w	rozumieniu	ustawy	–	Prawo	pocztowe	za	trak-
towanie	przesyłki	listowej	jako	przesyłki	poleconej.
Przy	przyjęciu,	że	omawiana	opłata	za	zajęcie	pasa	

drogowego	jest	opłatą,	do	której	stosuje	się	przepisy	
ustawy Ordynacja podatkowa, to uzasadnionym wydaje 
się	 być	pogląd,	 iż	 zastosowanie	 znajduje	 tu	 również	
wyżej	przytoczony	przepis	art.	54	§	1	pkt	5	ustawy	Or-
dynacja	podatkowa	i	nie	należałoby	naliczać	odsetek	za	
zwłokę	w	uiszczeniu	opłaty	za	zajęcie	pasa	drogowego,	
gdy	ich	wysokość	nie	przekraczałaby	trzykrotności	war-
tości	opłaty	pobieranej	przez	operatora	wyznaczonego	
w	rozumieniu	ustawy	–	Prawo	pocztowe	za	traktowanie	
przesyłki	listowej	jako	przesyłki	poleconej.

ustawy	o	finansach	publicznych	i	ustawy	Ordynacja	
podatkowa.	Charakter	 problemu	prawnego	 z	 jakim	
mamy do czynienia w analizowanym na tle opisanej 
sytuacji	przypadku,	jego	zawiłość	i	specyfika,	sugeru-
je,	że	wymagają	pogłębionej	analizy	w	orzecznictwie	
sądów	administracyjnych,	przy	czym	uzasadnionym	
wydaj	 się	 być	 zajęcie	 stanowiska	przez	poszerzony	
skład	Naczelnego	Sądu	Administracyjnego.

.............................................................................................................
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zaLeganie z opłatą 
pRoLongacyjną

.....................................................................................................................................................................................................................................

Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wy-
nika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub 
z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek 
nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

PYTANIE 1

Czy za zaleganie z opłatą 
prolongacyjną należy doli-
czyć odsetki ustawowe?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

.....................................................................................................................................................................................................................................

W sytuacji, gdy osoba zgłosiła zastrzeżenie przeciwko po-
nownemu użyciu grobu i nie uiściła należnej opłaty, doszło 
do swego rodzaju powstania zobowiązania po stronie zgła-
szającego zastrzeżenie do uiszczenia należnej opłaty. Wobec 
tego należy uznać, że z tytułu opóźnienia w zapłacie należą 
się odsetki ustawowe za zwłokę. W sytuacji, gdy osoba nie 
zgłosiła zastrzeżenia i nie uiściła opłaty, to nie powstało żadne 
zobowiązanie. Wszystko zależy od tego jak strony się „umó-
wią”, a zatem, czy zawierając stosowną umowę zdecydują 
o obowiązku zapłaty należności „zaległej”, powiększonej o od-
setki ustawowe za zwłokę (oczywiście zgodnie z taryfikatorem 
obowiązującym od dnia „wstecznego” zastrzeżenia).

PYTANIE 2

Jeśli zastrzeżenie na kolej-
ny dwudziestoletni okres 
wniesiono po terminie (np. 
po 2, 3 latach), to opłatę 
prolongacyjną należy uiścić 
wg stawek z dnia, w którym 
dysponent grobu wniósł 
zastrzeżenie, czy według 
stawek jakie obowiązywały 
w dniu, w którym zastrzeże-
nie stało się wymagalne?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

.....................................................................................................................................................................................................................................

Źródłem tego swoistego posiadania 
grobu jest umowa cywilnoprawna z za-
rządem cmentarza i prawo to obejmuje 
między innymi postawienie pomnika.

PYTANIE 3

Jaką formę prawną ma mieć zezwolenie 
zarządcy cmentarza na budowę/przebudowę 
nagrobka – decyzji czy umowy?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis	art.	7	ust.	2	ustawy	z	dnia	13	stycznia	1959	r.	
o	cmentarzach	i	chowaniu	zmarłych	stanowi,	że	

po	upływie	lat	20	ponowne	użycie	grobu	do	chowania	
nie	może	 nastąpić,	 jeżeli	 jakakolwiek	 osoba	 zgłosi	
zastrzeżenie	przeciw	temu	i	uiści	opłatę,	przewidzianą	

za	pochowanie	zwłok.	Zastrzeżenie	to	ma	skutek	na	
dalszych	lat	20	i	może	być	odnowione.
Sąd	Najwyższy	w	wyroku	z	dnia	z	dnia	7	listopada	

2002	r.,	sygn.	akt	II	CKN	980/00	(OSNC	2004/3/42,	
OSP	 2003/10/125,	 Biul.SN	 2003/6/9)	 uznał,	 że	

uprawnienie	osoby	bliskiej	zmarłego	do	decydowania	
o	przeznaczeniu	wolnego	miejsca	w	grobie	rodzinnym	
ziemnym	nie	wygasa	wskutek	zaniedbania	przez	nią	
zgłoszenia	 zastrzeżenia	 i	 uiszczenia	 opłat,	 o	 któ-
rych	mowa	w	art.	7	ust.	2	ustawy	z	dnia	31	stycznia	
1959	 r.	 o	 cmentarzach	 i	 chowaniu	 zmarłych,	 także	
wówczas,	 gdy	 inna	osoba	uzyskała	 zgodę	 zarządcy	
cmentarza	na	pochowanie	w	wolnym	miejscu	innego	
zmarłego	 (glosa	 krytyczna	S.	Rudnickiego,	 opubl.	
OSP.2003.10.125).
Natomiast	w	uchwale	z	dnia	26	września	1995	r.,	III	

AZP	22/95,	Sąd	Najwyższy	stwierdził,	że	gmina	zarzą-
dzająca	bezpośrednio	cmentarzem	komunalnym,	może	
określać	w	drodze	uchwały	opłaty	za	usługi	związane	
z	pochowaniem	zwłok.	Uchwała	taka	nie	stanowi	prze-
pisów	gminnych	w	rozumieniu	art.	40	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	terytorialnym	(obecnie	
gminnym).	Taka	uchwała	rady	gminy,	w	istocie	swej,	
jest	ofertą	do	zawarcia	umowy	i	stanowi	propozycję	
wysokości	opłat	za	usługi	związane	z	pochowaniem	
zwłok.	Może	 zatem	 być	 przedmiotem	 negocjacji	
umownych	przed	zawarciem	konkretnych	już	umów	
cywilnoprawnych	z	przyszłymi	posiadaczami	grobów.	
Tak	też	w	uchwale	z	dnia	13	listopada	1970	r.,	

III	CZP	75/70	(OSNCP	1971	z.	7-8	poz.	127),	Sąd	
Najwyższy	oceniając	prawo	posiadania	grobu	i	za-
kres	związanej	z	tym	prawem	ochrony	posesoryjnej	
wskazał,	 że	 źródłem	 tego	 swoistego	 posiadania	
grobu	 jest	 umowa	 cywilnoprawna	 z	 zarządem	
cmentarza	i	że	prawo	to	obejmuje	między	innymi	
postawienie	pomnika.
Skoro	 zatem	opłata,	 o	 której	mowa	w	art.	 7	 ust.	

2	 ustawy	 o	 cmentarzach	 i	 chowaniu	 zmarłych	ma	
charakter	opłaty	cywilnoprawnej,	to	znajdują	do	niej	
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964	r.	–	Kodeks	cywilny.
Przepis	art.	3581	§	1	k.c.	wskazuje,	że	jeżeli	przed-

miotem	zobowiązania	od	chwili	jego	powstania	jest	
suma	 pieniężna,	 spełnienie	 świadczenia	 następuje	
przez	 zapłatę	 sumy	nominalnej,	 chyba	 że	 przepisy	
szczególne	stanowią	inaczej. Zgodnie	zaś	z	art.	359	§	1	
k.c.,	odsetki	od	sumy	pieniężnej	należą	się	tylko	wtedy,	
gdy	 to	wynika	 z	 czynności	 prawnej	 albo	 z	 ustawy,	
z	orzeczenia	 sądu	 lub	 z	decyzji	 innego	właściwego	
organu.	Jeżeli	wysokość	odsetek	nie	jest	w	inny	sposób	
określona,	należą	się	odsetki	ustawowe	(§	2).	
Mając	 na	 uwadze	brzmienie	 art.	 7	 ust.	 2	 ustawy	

o	cmentarzach	i	chowaniu	zmarłych,	należy	rozróżnić	
dwa przypadki:

	 osoba	zgłosiła	zastrzeżenie	przeciwko	ponownemu	
użyciu	grobu	i	nie	uiściła	należnej	opłaty,

	 osoba	nie	zgłosiła	zastrzeżenia	i	nie	uiściła	opłaty.

W	pierwszym	przypadku	doszło	do	swego	rodzaju	
powstania	 zobowiązania	 po	 stronie	 zgłaszającego	
zastrzeżenie	do	uiszczenia	 należnej	 opłaty.	W	kon-
sekwencji	 powyższego	 należy	 uznać,	 że	 z	 tytułu	
opóźnienia	w	 zapłacie	 tej	 opłaty	 należą	 się	 odsetki	
ustawowe	za	zwłokę.
W	drugim	zaś	przypadku	nie	powstało	żadne	zobo-

wiązanie.	Wszystko	zależy	zatem	od	tego	jak	strony	się	
„umówią”,	a	zatem,	czy	zawierając	stosowna	umowę	
zdecydują	o	obowiązku	zapłaty	należności	„zaległej”,	
powiększonej	o	odsetki	ustawowe	za	zwłokę	(oczywi-
ście	zgodnie	z	taryfikatorem	obowiązującym	od	dnia	
„wstecznego”	zastrzeżenia).
Nie	wydaje	się	natomiast	dopuszczalne	naliczenie	

przedmiotowej	 opłaty	 zgodnie	 z	 nową	 opłatą,	 nie-
obowiązującą	w	dniu,	z	którym	zastrzeżenie	odniosło	
skutek	(wstecznie).	

– Ustawa z dnia 13 stycznia 1959 r. o cmenta-
rzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. 
Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

PAMIĘTAJ!

Zgodnie z art. 359 § 1 k.c., odsetki od 
sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, 
gdy to wynika z czynności prawnej albo 
z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji 
innego właściwego organu. Jeżeli wyso-
kość odsetek nie jest w inny sposób okre-
ślona, należą się odsetki ustawowe (§ 2). 

Sławomir Pyźlak
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W myśl	art.	1	ust.	1	pkt	2	ustawy	o	opłacie	skar-bowej,	opłacie	tej		podlega	złożenie	dokumentu	
stwierdzającego	udzielenie	pełnomocnictwa	lub	pro-
kury	albo	jego	odpisu,	wypisu	lub	kopii	–	w	sprawie	
z	zakresu	administracji	publicznej	lub	w	postępowaniu	
sądowym.
Zatem	wyżej	 przytoczony	 przepis	 prawa	 jasno	

wskazuje,	że	obowiązek	uiszczenia	opłaty	skarbowej,	
co	do	zasady,	powstaje	w	chwili	złożenia	dokumentu	
stwierdzającego	 udzielenie	 pełnomocnictwa	 do	 akt	
sprawy,	nie	zaś	w	chwili	udzielania	pełnomocnictwa	
przez	mocodawcę	pełnomocnikowi,	przy	czym	stawka	
opłaty	 skarbowej	 należnej	 od	 złożenia	 dokumentu	
stwierdzającego	udzielenie	 pełnomocnictwa	wynosi	
17,00	zł.	
Zajęte	stanowisko	znajduje	poparcie	w	judykaturze	

–	vide:	wyrok	Naczelnego	Sądu	Administracyjnego	
z	dnia	23	 lipca	2013	r.	 (sygn.	akt	 II	FSK	2303/11),	
w	którym	sąd	zważył,	że:	„(…)	każdorazowe	złożenie	

czy opłata skaRbowa  
z tytułu pełnomocnictwa 
jest jednoRazowa?

.....................................................................................................................................................................................................................................

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje 
w chwili złożenia dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa do akt sprawy, nie 
zaś w chwili udzielania pełnomocnictwa przez 
mocodawcę pełnomocnikowi.

PYTANIE

Czy opłata skarbowa należna jest z ty-
tułu udzielenia pełnomocnictwa, czyli 
jednorazowo, czy też z tytułu złożenia do 
akt sprawy, czyli tyle razy, ile pełnomoc-
nictwo zostanie złożone do akt?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

dokumentu	stwierdzającego	udzielenie	pełnomocnic-
twa	lub	prokury	albo	jego	odpisu,	wypisu	lub	kopii	
obligowało	do	uiszczenia	opłaty	skarbowej	od	takiego	
dokumentu,	a	obowiązek	ten	powstaje	zawsze	z	chwilą	
złożenia	takiego	dokumentu”	i		wyrok	Wojewódzkiego	
Sądu	Administracyjnego	w	Gliwicach	z	dnia	16	wrze-
śnia	2008	r.	(sygn.	aktI	SA/Gl	192/08)	oraz	w	praktyce	
–	vide stanowisko Ministra Finansów przedstawione 
w Interpretacji Ogólnej Nr	PL/LM/835/77/EOB/2014/
RD-91893	z	dnia	13	października	2014	r.	w sprawie 
opłaty	skarbowej	od	złożenia	dokumentu	stwierdzają-
cego	udzielenie	pełnomocnictwa	lub	prokury.	

Monika Truksa

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie 
skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

FINANSE SAMORZĄDU

W myśl	znowelizowanych	przepisów	prawa,	pra-codawca	 zyska	prawo	do	 zaliczenia	w	 ciężar	
kosztów	uzyskania	przychodów	wydatków	w	kwocie	
nieprzekraczającej	 400,00	 zł	miesięcznie	 na	 jedno	
dziecko	lub	200,00	zł	w	przypadku	przedszkola,	przy	
czym	 limity	 te	 dotyczą	 również	 dopłat	 dla	 dzieci	
pracowników	 uczęszczających	 do	 innej	 placówki,	
w	 części	 dotyczącej	 kosztów	 ponoszonych	 przez	
pracowników	 i	 niesfinansowanych	 z	 innych	 źródeł	
(np.	z	zakładowego	funduszu	świadczeń	socjalnych).
W	odniesieniu	do	pracowników	mają	wejść	w	życie	

nowe	zwolnienia	wprowadzone	w		art.	21	ust.	1	pkt	67b	
ustawy	o	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych.	
Z	 podatku	 tego	mają	 zostać	 zwolnione	 świadczenia	
otrzymane	 od	 pracodawcy	 sfinansowane	 z	 innego	
źródła	niż	zakładowy	fundusz	świadczeń	socjalnych,	
z	tytułu	uczęszczania	dziecka	pracownika	do	żłobka,	
klubu	dziecięcego	lub	przedszkola	lub	objęcia	dziecka	
pracownika	opieką	sprawowaną	przez	dziennego	opie-
kuna.	Zakresem	tego	zwolnienia	objęte	będzie	każde	
świadczenie	otrzymane	od	pracodawcy	z	omawianego	
tytułu,	 tj.	 świadczenie	 związane	 z	 opieką	nad	dzieć-
mi	 pracowników	 sfinansowane	 zarówno	w	 całości,	
jak	 i	w	części	przez	pracodawcę,	 z	 zastrzeżeniem	 iż	
świadczenia	takie	nie	są	finansowane	z	zakładowego	
funduszu	świadczeń	socjalnych.	Świadczenia	związane	
z	uczęszczaniem	dziecka	pracownika	do	żłobka,	klubu	
dziecięcego	lub	przedszkola	i	sfinansowane	z	zakłado-
wego	funduszu	świadczeń	socjalnych	korzystać	będą	ze	
zwolnienia	na	podstawie	art.	21	ust.	1	pkt	67a	ustawy.	
Na	podstawie	nowo	dodawanego	przepisu	zwolnieniem	
objęte	będą	nie	tylko	świadczenia	z	tytułu		uczęszczania	
dziecka	pracownika	do	żłobka,	klubu	dziecięcego	lub	
przedszkola	otrzymane	od	pracodawcy	i	sfinansowane	

z	 innego	 źródła	 niż	 zakładowy	 fundusz	 świadczeń	
socjalnych,	ale	także	świadczenie	związane	objęciem	
dziecka	pracownika	opieką	sprawowaną	przez	dzien-
nego	opiekuna. 

Wysokość	 świadczeń	 podlegających	 zwolnieniu	
podlegać		będzie	jednak	limitowaniu:	
	 w	przypadku	uczęszczania	dziecka	do	żłobka	lub	
klubu	dziecięcego	lub	objęcia	go	opieką	sprawo-
waną	przez	dziennego	opiekuna	 limit	zwolnienia	
wynosić	będzie	400	zł	miesięcznie	na	każde	dziecko	
albo

	 w	przypadku	uczęszczania	dziecka	do	przedszkola	
limit	zwolnienia	wynosić	będzie	200	zł	miesięcznie	
na	każde	dziecko.

Nowelizacja	ma	wejść	w	życie	od	1	stycznia	2016	r.
Projektowane	zmiany,	zgodnie	z	treścią	uzasadnienia	

do	nowelizacji,	wywrą	wpływ	na	sektor	finansów	pu-
blicznych,	w	tym	na	jednostki	samorządu	terytorialnego.

Monika Truksa

– Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych przyjęty przez  rząd 
26 maja 2015 r. (skierowany do Sejmu 2 czerwca 
2015 r.), dostępny pod adresem:

 http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/pro-
jekty-ustaw-przeslan/2887,Projekty-ustaw-przeslane-
do-Sejmu-RP.html

uLgi na pRzyzakładowe  
żłobki i pRzedszkoLa?

PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w życie mają 
wejść przepisy, na mocy których pracodawcy zyskają  możliwość zaliczania  
do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę  
na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola,  
w tej części, która nie została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie.

w w w . d o r a d c a s a m o r z a d u . p l
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POWIATY

WNIOSEK	O	DANE	Z	OPERATU	
EWIDENCyJNEGO
Z uwagi na charakter danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ustawodawca 
przewidział różny zakres dostępu do informacji o tych danych. Zgodnie z art. 24 ust. 2 usta-
wy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej: p.g.k.) dane o charakterze przedmiotowym, 
jak informacje o gruntach, budynkach i lokalach są jawne i powszechnie dostępne. 

Ograniczony	jest	dostęp	do	danych	o	charakterze	
podmiotowym,	które	zostały	wymienione	w	art.	

20	ust.	2	pkt	1	p.g.k.	Wydawane	są	one	bowiem	wy-
łącznie	 na	 żądanie	 podmiotów	wyszczególnionych	
w	 tym	 przepisie	 oraz	 podmiotów,	 które	 wykażą	
interes	 prawny	 związany	 z	 gruntami,	 budynkami	
lub	 lokalami	 będącymi	 przedmiotem	wypisu	 (por.	
np.	wyrok	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	
w	Warszawie	z	dnia	31	sierpnia	2010	r.	sygn.	akt	IV	
SA/Wa	1015/10).
Pojęcie	„interesu	prawnego”	nie	zostało	zdefinio-

wane	w	ustawie	–	Prawo	geodezyjne	i	kartograficzne,	
jak	również	w	przepisach	k.p.a.	Niemniej	jednak	trzeba	
stwierdzić,	że	jest	to	interes	mający	źródło	w	prawie.	
Innymi	słowy,	pojęcie	interesu	prawnego	ma	związek	
z	prawem	w	tym	sensie,	że	istnieje	określona	norma	
prawna,	 która	 dotyczy	 sfery	 prawnej	 określonego	
podmiotu	(jego	praw	lub	obowiązków),	ze	względu	
na	którą	ten	podmiot	w	określonych	okolicznościach	
faktycznych	może	 domagać	 się	 ochrony	 prawnej	
w	postępowaniu	administracyjnym	(por.	np.	wyroki	
Naczelnego	Sądu	Administracyjnego	 z	 dnia	 9	 lipca	
2014	r.,	sygn.	akt	I	OSK	3140/12	i	z	dnia	14	czerwca	
2012	r.,	sygn.	akt	I	OSK	868/11	dostępne	na	stronie:	
orzeczenia.nsa.gov.pl.).	
W	orzecznictwie	sądowoadministracyjnym	przyj-

muje	się,	iż	wypis	i	wyrys	z	operatu	ewidencyjnego	

nie	stanowią	zaświadczenia	w	rozumieniu	art.	217	§	
1	k.p.a.	(por.	m.in.	wyroki	Naczelnego	Sądu	Admini-
stracyjnego	z	dnia	21	lipca	2009	nr.,	sygn.	akt	I	OSK	
848/09,	z	dnia	20	listopada	2009	r.,	sygn.	akt	I	OSK	
189/09,	wyroki	Wojewódzkiego	 Sądu	Administra-
cyjnego	w	Białymstoku	z	dnia	27	września	2010	r.,	
sygn.	akt	II	SA/Bk	457/10,	z	dnia	16	listopada	2010	r.,	
sygn.	akt	II	SA/Bk	646/10	i	II	SA/Bk	648/10,	wyroki	
Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	w	Szcze-
cinie	 z	dnia	22	grudnia	2010	 r.,	 sygn.	 akt	 II	SA/Sz	
796/10	i	z	dnia	30	grudnia	2010	r.,	sygn.	akt	II	SA/Sz	
803/10).	Dlatego	odmowa	ich	wydania	powinna	mieć	
formę	decyzji	administracyjnej,	a	nie	postanowienia	
(por.	wyroki	Wojewódzkiego	Sądu	Administracyjnego	
w	Białymstoku	z	dnia	16	listopada	2010	r.,	sygn.	akt	
II	SA/Bk	647/10,	Wojewódzkiego	Sądu	Administra-
cyjnego	w	Gliwicach	z	dnia	19	września	2008	r.,	sygn.	
akt	II	SAB/Gl	19/08,	wszystkie	wyroki	dostępne	na	
stronie:	www.nsa.gov.pl/orzecznictwo).	

Paweł Groński

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520)

PODSTAWA PRAWNA:

POWIATY

W związku	 z	 powyższym	 rozszerzono	 katalog	obiektów,	 których	 budowa	wymagać	 będzie	
wyłącznie	 zgłoszenia,	 a	 nie	 uzyskania	 pozwolenia	
na	budowę.	Starosta	będzie	mógł	wyrazić	sprzeciw,	
w	 terminie	 30	 dni,	 natomiast	 jego	 brak	 skutkować	
będzie	możliwością	realizacji	inwestycji.	
Należy	 jednak	pamiętać,	że	 instytucja	zgłoszenia	

od	dłuższego	czasu	wywołuje	szereg	wątpliwości	in-
terpretacyjnych	i	problemów	orzeczniczych	zarówno	
organów	administracji	 architektoniczno-budowlanej	
jak	i	sądów	administracyjnych.	

Przede wszystkim zgodnie ze stanowiskiem 
orzecznictwa	i	piśmiennictwa,	początkowym	dniem	
biegu	trzydziestodniowego	terminu	jest	dzień	następ-
ny	po	dniu,	w	którym	zgłoszenie	zostało	złożone	lub	
uzupełnione	(por.	wyrok	NSA	z	12	grudnia	2006	r.,	
II	OSK	79/06).	Termin	trzydziestodniowy	do	zgło-
szenia	sprzeciwu,	o	którym	mowa	w	art.	30	ust.	5	
Prawa	budowlanego	ma	charakter	zawity;	a	z	uwagi	
na	to,	że	jest	to	termin	prawa	materialnego,	nie	może	
być	przedłużony,	a	jego	upływ	skutkuje	pozbawie-
niem organu kompetencji do wniesienia sprzeciwu 

pRobLem zgłoszeń 
zamiaRu budowLanego 
składanych staRoście 
W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego.  
Podstawowym skutkiem nowelizacji jest zniesienie obowiązku uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych,  
dla których wymóg taki był przewidziany dotychczas. 

(por.	wyroki	NSA:	z	26	października	2009	r.,	II	OSK	
1674/08;	z	16	lutego	2009	r.,	II	OSK	193/08).	Po	upły-
wie	tego	terminu	właściwy	organ	traci	kompetencję	do	
wydania	decyzji	w	sprawie	sprzeciwu.	A	zatem	nawet	
w	przypadku,	gdyby	organ	uznał,	że	zgłoszenie	jest	
sprzeczne	z	prawem	to	nie	może	wydać	żadnego	roz-
strzygnięcia,	albowiem	sprzeciw	byłby	dotknięty	wadą	
nieważności,	o	której	mowa	w	art.	156	§	1	pkt	2	k.p.a.	

orzecznIctWo
Tymczasem	istnieje	ugruntowany	pogląd	orzeczni-

czy,	zgodnie	z	którym	brak	sprzeciwu,	a	nawet	prak-
tykowany	przez	wiele	urzędów	zwyczaj	wydawania	
potwierdzeń	 „przyjęcia	 zgłoszenia	 bez	 sprzeciwu”,	
nie	 chroni	 inwestora	 przed	 ewentualnym	postępo-
waniem prowadzonym przez inspektora nadzoru 
budowlanego	w	sytuacji,	gdy	okaże	się,	że	zgłoszenie	
zostało	 dokonane	niezgodnie	 z	 prawem.	W	obrocie	
bowiem	nie	 istnieje	żadna	zgoda	organu	architekto-
niczno-budowlanego,	która	potwierdzałaby	legalność	
inwestycji.	Brak	 jest	 jedynie	 rozstrzygnięcia	 nega-
tywnego.	W	ocenie	sądów	administracyjnych	nie	jest	
do	pogodzenia	z	zasadą	praworządności,	iż	wadliwie	
przyjęte	 zgłoszenie	 budowy	obiektu	 budowlanego,	
którego	budowa	podlegała	przepisom	ustawy	Prawo	
budowlane	i	przepisom	odrębnych	przesądza	o	legal-
ności	budowy	obiektu.	Jak	podniósł	w	wyroku	WSA	
w	Gliwicach	z	dnia	14	października	2011	r.	sygn.	II	
SA/GI	107/11,	LEX	nr	1070913:	“Prowadzenie	robót	
w	oparciu	o	zgłoszenie,	wobec	którego	nie	wniesiono	
skutecznie sprzeciwu nie uwalnia inwestora od zarzutu 
przewidzianego	w	art.	50	ust.	1	pkt	4	p.b.”	Z	kolei	NSA	
w	Warszawie	w	wyroku	z	dnia	21	stycznia	2011	r.,	
sygn.	II	OSK	150/10	wskazał,	że:	“Z	art.	30	ust.	6	pkt	
2	 Prawa	 budowlanego	wynika,	 że	właściwy	 organ	

UWAgA!

W sytuacji, gdy inwestor przystąpił do  
realizacji inwestycji na podstawie wadliwie 
przyjętego zgłoszenia musi liczyć się z konse-
kwencjami, nawet gdy nie otrzyma sprzeciwu. 
Dokonana nowelizacja z pewnością, co do 
zasady, upraszcza postępowanie w sprawie 
budowy domu. Pojawiają się jednak już teraz 
sygnały, że wielu inwestorów wciąż będzie 
występować o pozwolenie na budowę.
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PRAWO PRACYPOWIATY

Zgodnie	z	art.	25	ustawy	o	wojewodzie	i	admini-
stracji	rządowej	w	województwie	wojewoda	może	

wydawać	polecenia	obowiązujące	wszystkie	organy	
administracji	 rządowej	 działające	w	województwie,	
a	w	sytuacjach	nadzwyczajnych,	o	których	mowa	w	art.	
22	 pkt	 2,	 obowiązujące	 również	 organy	 samorządu	
terytorialnego.	O	wydanych	poleceniach	wojewoda	
niezwłocznie	 informuje	właściwego	ministra.	 Pole-
cenia	nie	mogą	dotyczyć	rozstrzygnięć	co	do	 istoty	
sprawy	załatwianej	w	drodze	decyzji	administracyjnej,	
a	 także	 nie	mogą	 dotyczyć	 czynności	 operacyjno-
-rozpoznawczych,	 dochodzeniowo-śledczych	 oraz	
czynności	 z	 zakresu	 ścigania	wykroczeń.	 Ponadto	
właściwy	minister	może	wstrzymać	wykonanie	pole-
ceń,	wydanych	organom	niezespolonej	administracji	
rządowej	 i	wystąpić	 z	wnioskiem	do	Prezesa	Rady	
Ministrów	o	 rozstrzygnięcie	 sporu,	 przedstawiając	
jednocześnie	stanowisko	w	sprawie.

Jak stanowi wprost ustawa o wojewodzie i admini-
stracji	rządowej	w	województwie	sytuacjami	nadzwy-
czajnymi	są	również	sytuacje	kryzysowe	w	rozumieniu	
ustawy	 z	 dnia	 26	 kwietnia	 2007	 r.	 o	 zarządzaniu	
kryzysowym.	 Stosownie	 do	 treści	 art.	 17	 ustawy	
o	 zarządzaniu	 kryzysowym	 organem	właściwym	
w	 sprawach	 zarządzania	 kryzysowego	 na	 obszarze	

wydawanie poLeceń  
staRostom pRzez wojewodów
Samodzielność samorządu terytorialnego chroniona jest w Konstytucji RP. W pewnych 
szczególnych sytuacjach ustawodawca przewiduje jednak możliwość ingerencji  
w działalność samorządu, nie tylko w zakresie nadzoru sprawowanego na zasadzie 
zgodności z przepisami prawa. Ta ingerencja może przybrać także formę wydawania 
wprost poleceń. Typowym przykładem takiej możliwości jest zarządzanie kryzysowe. 

powiatu	 jest	 starosta	 jako	 przewodniczący	 zarządu	
powiatu.	 Starosta	wykonuje	 zadania	 zarządzania	
kryzysowego	 przy	 pomocy	 powiatowego	 zespołu	
zarządzania	kryzysowego	powołanego	przez	starostę,	
który	określa	jego	skład,	organizację,	siedzibę	oraz	tryb	
pracy.	W	ramach	zarządzania	kryzysowego	wojewoda	
może	zatem	wydawać	staroście	polecenia,	które	będą	
podlegały	 realizacji	 przy	 pomocy	powiatowego	 ze-
społu	zarządzania	kryzysowego.	Nie	będą	one	jednak	
mogły	 dotyczyć	 rozstrzygnięć	 co	 do	 istoty	 sprawy	
załatwianej	w	drodze	decyzji	administracyjnej,	a	tak-
że	dotyczyć	czynności	operacyjno-rozpoznawczych,	
dochodzeniowo-śledczych	oraz	czynności	z	zakresu	
ścigania	wykroczeń.

Paweł Groński

– Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r.  
o wojewodzie i administracji rządowej  
w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525)

– Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1166)

PODSTAWA PRAWNA:

wnosi	sprzeciw,	jeżeli	budowa	lub	wykonywanie	robót	
budowlanych	objętych	zgłoszeniem	narusza	ustalenia	
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
lub	inne	przepisy.	Tym	samym	wadliwe	niewniesienie	
przez	inny	organ	sprzeciwu	od	zgłoszenia	naruszające-
go	przepisy,	a	takimi	przepisami	są	również	ustalenia	
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go	 –	 nie	wyklucza	możliwości	 zastosowania	 trybu	
przewidzianego	w	art.	50	i	51	Prawa	budowlanego.”
W	sytuacji,	gdy	inwestor	przystąpił	na	podstawie	

wadliwie	przyjętego	zgłoszenia	musi	liczyć	się	z	kon-

sekwencjami,	nawet	gdy	nie	otrzyma	sprzeciwu.	Doko-
nana	nowelizacja	z	pewnością	co	do	zasady	upraszcza	
postępowanie	w	sprawie	budowy	domu.	Pojawiają	się	
jednak	już	teraz	sygnały,	że	wielu	inwestorów	wciąż	
będzie	występować	o	pozwolenie	na	budowę.

Paweł Groński

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

Przepis	 art.	 8	 pkt	 3	 ustawy	 z	 dnia	 28	 listopada	
2014	r.	–	Prawo	o	aktach	stanu	cywilnego	określa	

wymagania	kwalifikacyjne	w	zakresie	wykształcenia,	
które	musi	spełniać	osoba	zatrudniona	na	stanowisku	
kierownika	 urzędu	 stanu	 cywilnego	 oraz	 zastępcy	
kierownika	urzędu	stanu	cywilnego.
Zgodnie	 z	 tym	 przepisem	 osoba	 taka	 powinna	

legitymować	się:
	 dyplomem	ukończenia	wyższych	 studiów	praw-
niczych	 lub	 administracyjnych,	 potwierdzający	
uzyskanie	tytułu	zawodowego	magistra	lub

	 dyplomem	potwierdzającym	ukończenie	wyższych	
studiów	 prawniczych	 lub	 administracyjnych	 za	
granicą	uznanym	w	Rzeczypospolitej	Polskiej	na	
podstawie	art.	191a	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	lipca	
2005	 r.	 –	 Prawo	 o	 szkolnictwie	 albo	 dyplomem	
ukończenia	studiów	wyższych	za	granicą	uznanym	
za	równoważny	z	polskim	dyplomem	potwierdza-
jącym	uzyskanie	tytułu	zawodowego	magistra	na	
podstawie	umowy	międzynarodowej	lub	w	drodze	
nostryfikacji	lub,

	 dyplomem	 potwierdzającym	 uzyskanie	 tytułu	
zawodowego	magistra	i	świadectwem	ukończenia	
studiów	podyplomowych	w	zakresie	administracji.
O	ile	w	odniesieniu	do	ukończenia	studiów	praw-

niczych	jest	pewne,	że	chodzi	o	studia	magisterskie,	
gdyż	w	 polskim	 systemie	 szkolnictwa	wyższego	
ustawodawca	przewiduje	jedynie	pięcioletnie	jednolite	
studia	magisterskie	prawa.	
Wątpliwości	 budzi	 natomiast,	 czy	 ukończenie	

studiów	podyplomowych	dla	pracowników	samorzą-

wykształcenie zastępcy 
kieRownika usc

dowych	 jest	 równoznaczne	 z	 ukończeniem	 studiów	
podyplomowych	w	zakresie	administracji.	Na	rynku	
dostępnych	jest	szereg	ofert	studiów	podyplomowych	
z	 zakresu	 administracji,	w	 tym	 –	 rejestracji	 stanu	
cywilnego.	
Ustawodawca,	wskazując	na	studia	podyplomowe	

z	zakresu	administracji,	nie	wskazał,	że	za	takie	stu-
dia	należy	uznać	studia	podyplomowe	równorzędne.	
Gdyby	omawiany	przepis	uznawał	za	studia	podyplo-
mowe	z	zakresu	administracji	studia	równorzędne,	to	
wówczas	wystarczyłoby	zaświadczenie	z	uczelni,	że	
studia	dla	pracowników	samorządowych	ukończone	
na	danej	uczelni	są	studiami	równorzędnymi	do	z	po-
dyplomowymi	studiami	z	zakresu	administracji.	
Powołany	na	wstępie	przepis	nie	zawiera	również	

programu,	który	miałaby	być	realizowany	na	omawia-
nych	studiach	podyplomowych.
Wydaje	 się,	 że	w	obecnym	stanie	prawnym	brak	

jest	podstaw	do	uznania	studiów	podyplomowych	dla	
pracowników	samorządowych	za	studia	podyplomowe	
z	zakresu	administracji,	w	rozumieniu	art.	8	pkt	3	lit.	c	
ustawy	z	dnia	28	listopada	2014	r.	–	Prawo	o	aktach	
stanu	cywilnego.				

Sławomir Pyźlak

..........................................................................................................................................................................................................................................

Wydaje się, że w obecnym stanie 
prawnym brak jest podstaw do 
uznania studiów podyplomowych 
dla pracowników samorządo-
wych za studia podyplomowe 
z zakresu administracji.

PYTANIE KIEROWNIKA REFERATU 

Czy na zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego 
można zatrudnić osobę, która ma ukończone studia po-
dyplomowe dla pracowników samorządu terytorialnego 
(czy można uznać te studia, jako podyplomowe z zakre-
su administracji)? Pozostałe przesłanki osoba spełnia 
zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

– Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. 
 – Prawo o aktach stanu cywilnego  
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.)

PODSTAWA PRAWNA:
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Zgodnie	z	art.	26b3	ustawy	z	dnia	17	grudnia	1998	r.	
o	emeryturach	i	rentach	z	Funduszu	Ubezpieczeń	

Społecznych ubezpieczonym,	 którzy	 nie	 osiągnęli	
wieku	 emerytalnego	 określonego	w	 art.	 24	 ust.	 1a	
pkt.	26–85	i	ust.	1b	pkt.	2–20,	przysługuje	emerytura	
częściowa,	jeżeli	spełnili	łącznie	następujące	warunki:	
	 mają	okres	składkowy	i	nieskładkowy	wynoszący	
co	najmniej	35	lat	dla	kobiet	i	40	lat	dla	mężczyzn;	

	 osiągnęli	wiek	wynoszący	co	najmniej	62	lata	dla	
kobiet	i	co	najmniej	65	lat	dla	mężczyzn.	
Wysokość	emerytury	częściowej	wynosi	50%	kwo-

ty	emerytury	ustalonej	zgodnie	z	art.	26	i	nie	podlega	
podwyższeniu	do	kwoty	najniższej	emerytury.	

Odprawę	w	 związku	 z	 przejściem	na	 emeryturę	
zgodnie	z	art.	38	ust.	3	pkt	3	ustawy	o	pracownikach	
samorządowych	 pracownik	 nabędzie	w	momencie	

emeRytuRa częściowa wójta 

rozwiązania	stosunku	pracy,	tzn.	wtedy	kiedy	będzie	
przechodził	 na	 pełną	 emeryturę	 lub	 rentę	 z	 tytułu	
niezdolności	do	pracy.
Po	osiągnięciu	przez	osobę	uprawnioną	do	emery-

tury	częściowej	wieku	emerytalnego,	o	którym	mowa	
w	art.	24	ust.	1a	pkt.	26-85	i	ust.	1b	pkt.	2-20,	oraz	
po	ustaniu	stosunku	pracy	w	przypadku	ubezpieczo-
nego	będącego	pracownikiem	emerytura	 częściowa	
podlega	–	na	wniosek	ubezpieczonego	–	zamianie	na	
emeryturę,	o	której	mowa	w	art.	24.	
Zgodnie	z	art.	26c po	osiągnięciu	wieku	emerytal-

nego,	o	którym	mowa	w	art.	24	ust.	1b,	przez	osobę,	
która	 pobierała	 okresową	 emeryturę	 kapitałową	do	
dnia	poprzedzającego	osiągnięcie	 tego	wieku,	 eme-
ryturę	z	Funduszu	oblicza	się	ponownie	z	urzędu	na	
zasadach	określonych	w	art.	26,	z	tym	że	do	obliczenia	
emerytury	przyjmuje	się	średnie	dalsze	trwanie	życia	
ustalone	dla	wieku,	o	którym	mowa	w	art.	24	ust.	1b,	
obowiązujące	w	dacie	osiągnięcia	tego	wieku.	

Obliczenie emeRytuRy

Podstawę	obliczenia	emerytury	stanowi	kwota	skła-
dek	na	ubezpieczenie	emerytalne	z	uwzględnieniem	
waloryzacji	składek	zewidencjonowanych	na	koncie	
ubezpieczonego	do	końca	miesiąca	poprzedzającego	
miesiąc,	od	którego	przysługuje	wypłata	emerytury,	
oraz	 zwaloryzowanego	kapitału	początkowego	oraz	
kwoty	środków	zewidencjonowanych	na	subkoncie,	
o	którym	mowa	w	art.	40a	ustawy	z	dnia	13	październi-

..........................................................................................................................................................................................................................................

Odpowiadając na tak postawione pytanie 
należy stwierdzić, że wójt nie będzie upraw-
niony do odprawy emerytalnej z chwilą sko-
rzystania z emerytury częściowej, ponieważ 
nie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

PYTANIE SEKRETARZA GMINY

Czy z chwilą skorzystania z emerytury 
częściowej, wójt będzie uprawniony do 
odprawy w związku z przejściem na eme-
ryturę zgodnie z art. 38 ust. 3 pkt 3 ustawy 
o pracownikach samorządowych?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

OPIS SYTUACJI
Wójt	gminy	w	październiku	br.	spełni	łącznie	dwa	warunki	określone	w	art.	26b	ust.	1	pkt	1	i	2	ustawy	z	dnia	17	
grudnia	1998	r.	o	emeryturach	i	rentach	z	Funduszu	Ubezpieczeń	Społecznych	i	będzie	uprawniony	do	skorzystania	
z	emerytury	częściowej	bez	rozwiązania	umowy	o	pracę.

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

UWAgA!

Emerytura częściowa to świadczenie  
specyficzne ponieważ po spełnieniu  
powyższych warunków można z niego  
skorzystać bez rozwiązywania umowy  
o pracę. Jednakże z chwilą skorzystania  
z emerytury częściowej, pracownik  
nie będzie uprawniony do odprawy  
w związku z przejściem na emeryturę.

ka	1998	r.	o	systemie	ubezpieczeń	społecznych,	z	tym	
że	przy	ustalaniu	podstawy	obliczenia	emerytury	nie	
uwzględnia	się	kwot	zwiększeń	składek	na	ubezpiecze-
nie	emerytalne	oraz	kapitału	początkowego	określone-
go	w	art.	173–175,	uzyskanych	w	wyniku	waloryzacji	
kwartalnej,	o	której	mowa	w	art.	25a,	przeprowadzonej	
w	celu	obliczenia	emerytury	z	Funduszu	przyznanej	po	
osiągnięciu	wieku,	o	którym	mowa	w	art.	24	ust.	1a.	
Emerytura	z	Funduszu	nie	może	być	niższa	od	kwo-

ty	odpowiadającej	wysokości	emerytury	z	Funduszu	
i	 okresowej	 emerytury	 kapitałowej	 przysługującej	
w	dniu	poprzedzającym	osiągnięcie	wieku,	o	którym	
mowa	w	art.	24	ust.	1b.	
Powyższe	 przepisy	 zawarte	w	 art.	 26c	 stosuje	

się	 odpowiednio	 do	ustalenia	wysokości	 emerytury	
z	Funduszu	dla	osoby,	której	ustalono	prawo	do	 tej	

emerytury	oraz	do	okresowej	emerytury	kapitałowej,	
a	 która	 do	 dnia	 poprzedzającego	 dzień	 osiągnięcia	
wieku	emerytalnego,	o	którym	mowa	w	art.	24	ust.	1b,	
nie	pobrała	emerytury	wskutek	zawieszenia	prawa	do	
świadczenia,	zgodnie	z	art.	103a.

Anna Strmiska-Mietlińska
Zbigniew Mietliński

– Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  
(t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)

PODSTAWA PRAWNA:

Nauczyciel	wspomagający	–	to	termin	potocznie	
określający	nauczyciela	posiadającego	kwalifi-

kacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnianego 
dodatkowo	w	przedszkolach	i	szkołach	ogólnodostęp-
nych	z	oddziałami	integracyjnymi	oraz	w	przedszko-
lach	i	szkołach	integracyjnych	w	celu	współorganizo-
wania	kształcenia	integracyjnego.
Zakres	uprawnień	i	obowiązków	nauczyciela	wspo-

magającego	określa	§	6	rozporządzenia	Ministra	Edu-
kacji	Narodowej	z	dnia	17	listopada	2010	r.	w	sprawie	

nauczycieL wspieRający 
w pRzedszkoLu 
z oddziałami 
integRacyjnymi

..........................................................................................................................................................................................................................................

Nie wydaje się ażeby nauczyciel wspierający (wspo-
magający) w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi 
był uprawniony do samodzielnej pracy z grupą dzieci 
w tym przedszkolu.

PYTANIE

Czy nauczyciel wspierający (wspo-
magający) w przedszkolu z oddzia-
łami integracyjnymi może samo-
dzielnie prowadzić zajęcia?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

warunków	organizowania	 kształcenia,	wychowania	
i	 opieki	 dla	 dzieci	 i	młodzieży	 niepełnosprawnych	
oraz	niedostosowanych	społecznie	w	przedszkolach,	
szkołach	i	oddziałach	ogólnodostępnych	lub	integra-
cyjnych	(j.t.	Dz.U.	z	2014	r.,	poz.	414).

Zgodnie	z	§	6	ust.	3	ww.	rozporządzenia,	nauczy-
ciele	wspomagający:	
	 prowadzą	wspólnie	z	innymi	nauczycielami	zajęcia	

edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami 
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W wyjątkowej	sytuacji	 są	pedagodzy, którym do 
nabycia	prawa	do	emerytury	brakuje	mniej	niż	

rok	–	urlop	nie	może	by	im	udzielony	na	okres	dłuż-
szy	niż	do	końca	miesiąca,	poprzedzającego	miesiąc,	
w	którym	nauczyciel	nabywa	uprawnienia	emerytalne.	
Nauczyciele	są	jedną	z	nielicznych	grup	zawodowych,	
które	mają	prawo	do	płatnego,	nawet	rocznego	urlo-
pu	dla	poratowania	zdrowia.	Aby	go	uzyskać	muszą	
jednak	spełnić	szereg	warunków.

Zgodnie z art. 73 ust. 1, ust. 2, ust. 8 i ust. 10 
ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela na-
uczyciel zatrudniony w szkole i placówce oświatowej 
może wnioskować o urlop dla poratowania zdrowia, 
jeżeli spełni następujące warunki:
	 jest	zatrudniony	w	pełnym	wymiarze	zajęć	na	czas	
nieokreślony,

 posiada co najmniej siedmioletni okres pracy w szko-
le	 (spełnienie	 tego	warunku	 jest	wymagane	 tylko	
przy	ubieganiu	się	o	pierwszy	urlop	zdrowotny),

i	ze	specjalistami	realizują	zintegrowane	działania	
i	zajęcia,	określone	w	programie;

 prowadzą	wspólnie	 z	 innymi	 nauczycielami	 i	 ze	
specjalistami pracę	wychowawczą	z	uczniami	nie-
pełnosprawnymi,	 niedostosowanymi	 społecznie	
oraz	zagrożonymi	niedostosowaniem	społecznym;

	 uczestniczą,	w	miarę	 potrzeb,	w	 zajęciach	 edu-
kacyjnych	prowadzonych	przez	 nauczycieli	 oraz	
w	zintegrowanych	działaniach	i	zajęciach,	określo-
nych	w	programie,	realizowanych	przez	nauczycieli	
i	specjalistów;

	 udzielają	pomocy	nauczycielom	prowadzącym	za-
jęcia	edukacyjne	oraz	nauczycielom	i	specjalistom	

realizującym	zintegrowane	działania	i	zajęcia,	okre-
ślone	w	programie,	w	doborze	form	i	metod	pracy	
z	uczniami	niepełnosprawnymi,	niedostosowanymi	
społecznie	 oraz	 zagrożonymi	 niedostosowaniem	
społecznym.
Z	wyżej	cytowanego	przepisu	nie	wynika,	ażeby	

nauczyciele	wspierający	(wspomagający)	byli	upraw-
nieni	 do	 samodzielnego	 prowadzenia	 zajęć	 z	 grupą		
przedszkolną.	Za	przyjęciem	takiego	poglądu	przema-
wia	samo	określenie	tych	nauczycieli	–	wspierający/	
wspomagający,	a	zatem	nauczyciel	dodatkowy,	drugi.

Sławomir Pyźlak

pRoceduRa uzyskania uRLopu 
dLa poRatowania zdRowia
Zgodnie z art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dyrektor szkoły 
udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia 
zaleconego leczenia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. 

	 posiada	orzeczenie	lekarskie	zalecające	urlop	zdro-
wotny	np.	wystawione	przez	lekarza	rodzinnego,

	 nie	wykorzystał	w	sumie	w	trakcie	pracy	w	szkole	
3 lat urlopu,

	 od	 zakończenia	 poprzedniego	urlopu	 upłynął	 co	
najmniej rok,

	 nie	nabył	uprawnień	emerytalnych.

Nauczyciel,	 który	 zamierza	 skorzystać	 z	 urlopu	
zdrowotnego musi zatem:

	 udać	 się	 do	 lekarza	 ubezpieczenia	 zdrowotnego	
w celu uzyskania skierowania na urlop dla porato-
wania	zdrowia;

	 złożyć	do	pracodawcy	wniosek	o	urlop	wraz	z	orze-
czeniem	lekarskim	–	wystawionym	zgodnie	z	wy-
maganiami	określonymi	w	rozporządzeniu	Ministra	
Zdrowia	z	27	października	2005	r.	w	sprawie	orze-
kania	o	potrzebie	udzielenia	nauczycielowi	urlopu	
dla	poratowania	zdrowia;

	 spełnić	pozostałe	warunki,	o	których	mowa	wyżej.

orzeczenIe Lekarza

O	potrzebie	udzielenia	nauczycielowi	urlopu	dla	
poratowania	 zdrowia	 orzeka	 lekarz	 ubezpieczenia	
zdrowotnego,	 który	 zajmuje	 się	 leczeniem	nauczy-
ciela	na	podstawie	przeprowadzonego	badania	stanu	
zdrowia.	Lekarz	ubezpieczenia	zdrowotnego	leczący	
nauczyciela	orzeka	o	potrzebie	udzielenia	nauczycie-
lowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie:
	 wyników	przeprowadzonego	przez	siebie	badania	
lekarskiego;

	 wyników	 badań	 pomocniczych	 lub	 konsultacji	
specjalistycznych,	 których	wykonanie	 uzna	 za	
niezbędne;

	 dokumentacji	medycznej	z	przebiegu	dotychczaso-
wego	leczenia.
Lekarz	 sporządza	 orzeczenie	w	 trzech	 egzempla-

rzach,	które	trafiają	do	nauczyciela,	dyrektora	szkoły	
i	 indywidualnej	 dokumentacji	 zainteresowanego.	
Również	za	pośrednictwem	lekarza	dyrektor,	w	ciągu	
14	dni	od	otrzymania	orzeczenia,	może	odwołać	się	do	
wojewódzkiego	ośrodka	medycyny	pracy.	Decyzja	tej	
instytucji	jest	ostateczna	i	wiążąca	dla	stron.	Zgodnie	
z	art.	5	pkt	14	ustawy	z	27	sierpnia	2004	r.	o	świadcze-
niach	 opieki	 zdrowotnej	 finansowanych	 ze	 środków	
publicznych	 przez	 lekarza	 ubezpieczenia	 zdrowot-
nego	 rozumie	 się	 lekarza,	 lekarza	dentystę	będącego	
świadczeniodawcą,	z	którym	Fundusz	zawarł	umowę	
o	udzielanie	świadczeń	opieki	zdrowotnej,	albo	lekarza,	
lekarza	dentystę,	który	jest	zatrudniony	lub	wykonuje	
zawód	u	świadczeniodawcy,	z	którym	Fundusz	zawarł	
umowę	o	udzielanie	świadczeń	opieki	zdrowotnej.

WynagrodzenIe podczas urLopu

Nauczyciel	 w	 trakcie	 urlopu	 dla	 poratowania	
zdrowia	zachowuje	prawo	do	comiesięcznego	wyna-
grodzenia	zasadniczego,	dodatku	za	wysługę	lat	oraz	
innych	świadczeń	pracowniczych	–	w	tym	dodatków	
socjalnych.	Pedagog	nie	może	 jednak	w	tym	czasie	
nawiązać	stosunku	pracy	lub	podjąć	innej	działalności	
zarobkowej.	W	przypadku	 stwierdzenia	 naruszenia	
tego	zakazu	dyrektor	szkoły	może	odwołać	nauczy-
ciela	z	urlopu.

teRmin złOżenia wniOsku 

Nauczyciel	może	złożyć	wniosek	o	urlop	dla	porato-
wania zdrowia w dowolnym momencie w trakcie roku 
szkolnego.	Nie	jest	wymagane,	aby	urlop	zdrowotny	
nauczyciela	rozpoczął	się	z	początkiem	nowego	roku	
szkolnego	tj.	1	września.	Nie	jest	także	konieczne,	aby	
obejmował	cały	 rok	 tj.	12	miesięcy.	Przepisy	Karty	
Nauczyciela	przewidują	bowiem,	że	urlop	jednorazo-
wo	może	trwać	maksymalnie	1	rok,	co	nie	oznacza,	że	
nie	można	nauczycielowi	udzielić	urlopu	w	krótszym	
wymiarze	np.	pół	roku,	kilka	miesięcy	itd.	Nauczyciel	
może	zatem	złożyć	wniosek	o	urlop	dla	poratowania	
zdrowia w dowolnym momencie w trakcie roku szkol-
nego.	 Przy	 czym	nauczyciel	 zatrudniony	w	 szkole	
feryjnej	musi	się	liczyć	z	tym,	że	jeżeli	jego	urlop	dla	
poratowania	zdrowia	obejmie	okres	 ferii	 zimowych	
i	letnich,	to	po	jego	zakończeniu	nie	otrzyma	urlopu	
uzupełniającego	w	zamian	za	niewykorzystany	urlop	
wypoczynkowy.	

termIn odpoWIedzI na WnIosek

Przepisy	nie	określają,	w	jakim	terminie	dyrektor	
szkoły	ma	 odpowiedzieć	 na	wniosek	 nauczyciela	
o	udzielenie	mu	urlopu	dla	poratowania	zdrowia.
Złożenie	przez	nauczyciela	wniosku	o	urlop	dla	

poratowania zdrowia wraz z orzeczeniem lekarskim 
nie	oznacza,	że	urlop	rozpocznie	się	we	wskazanym	
we	wniosku	terminie.	Przepisy	Karty	Nauczyciela	
i	rozporządzenia	Ministra	Zdrowia	z	27	październi-

PAMIĘTAJ!

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 26 
czerwca 2013 roku złożenie przez nauczy-
ciela wniosku o udzielenie urlopu dla pora-
towania zdrowia lub korzystanie z takiego 
urlopu nie stanowi przeszkody do rozwią-
zania z nim stosunku pracy, jeśli nauczyciel 
był wytypowany do zwolnienia (na podsta-
wie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela).

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/p/pedagog
http://www.infor.pl/prawo/emerytury/
http://podroze.dziennik.pl/
http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/
http://www.infor.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzen-plac.html
http://www.infor.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzen-plac.html
http://tematy.prawo.gazetaprawna.pl/tematy/u/ustawa
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PRAWO PRACY

ka	2005	r.	w	sprawie	orzekania	o	potrzebie	udziele-
nia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia 
nie	określają,	w	jakim	terminie	dyrektor	szkoły	ma	
odpowiedzieć	 na	wniosek	nauczyciela.	 Stanowią	
jedynie,	że	w	terminie	14	dni	od	otrzymania	orze-
czenia,	dyrektor	może	złożyć	odwołanie	do	organu	
II	 instancji	 (wojewódzkiego	 ośrodka	medycyny	
pracy).	Czy	jednak	termin	czternastodniowy	obo-
wiązuje	 także	wówczas,	 gdy	dyrektor	 nie	 składa	
odwołania?	 Przepisy	 tego	 nie	 rozstrzygają,	 ale	
z	drugiej	 strony	nie	może	być	 tak,	 że	nauczyciel	
składa	wniosek	o	urlop	np.	4	września	z	terminem	
rozpoczęcia	urlopu	od	7,	czy	8	września.	Dyrektor	
musi	mieć	 bowiem	czas	 na	 zweryfikowanie,	 czy	
nauczyciel	spełnia	warunki	z	art.	73	ustawy	–	Karta	
Nauczyciela,	od	których	spełnienia	zależy	prawo	do	
urlopu	i	podjęcie	decyzji	co	do	wniesienia	odwoła-
nia.	Nauczyciel	w	takim	przypadku	nie	może	żądać	
udzielenia	urlopu	z	dnia	na	dzień.
Obecnie	urlop	dla	poratowania	zdrowia	może	być	

udzielony	jednorazowo	w	wymiarze	roku.	Dopusz-
czalne	są	także	krótsze	urlopy,	ale	w	tym	przypadku	
nauczyciel	 nie	może	 żądać	 jego	 przedłużenia	 do	
maksymalnego	wymiaru.	Jeżeli	otrzymał	urlop	np.	
na	6	miesięcy,	to	o	kolejny	urlop	może	wnioskować	
po	upływie	roku	od	zakończenia	obecnego	urlopu.

koLejny urLop

Jednym	z	warunków,	jakie	musi	spełnić	nauczyciel,	
aby	otrzymać	kolejny	urlop	dla	poratowania	zdrowia	
jest	upływ	co	najmniej	roku	czasu	od	poprzedniego	
urlopu.	Ustawowo	określony	odstęp	pomiędzy	kolej-
nymi	wnioskami	urlopowymi	dotyczy	także	sytuacji,	
gdy	poprzedni	urlop	nie	został	udzielony	na	maksy-
malny,	roczny	okres.	Jeżeli	zatem	nauczyciel	otrzymał	
orzeczenie	 lekarskie	zalecające	mu	kilkumiesięczny	
urlop to nawet, gdy po tym okresie jego stan zdrowia 
nadal	 będzie	 uzasadniał	 kontynuację	 leczenia	 –	 nie	
może	wystąpić	o	wydłużenie	urlopu.	Po	zakończeniu	
urlopu	może	natomiast	skorzystać	ze	zwolnienia	le-
karskiego,	lub	innych	możliwości	usprawiedliwienia	
nieobecności	w	pracy.

– Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 paździer-
nika 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie 
udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania 
zdrowia (Dz.U. z 2005 r. nr 233, poz. 1991)

– Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych (t. j.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027)

– Uchwała Sądu Najwyższego z 26 czerwca 2013 
roku (sygn. akt I PZP 1/13)

Anna Strmiska-Mietlińska
Zbigniew Mietliński

Nauczyciel z dniem 1 września 2014 r.  
otrzymał urlop dla poratowania zdrowia  
na 6 miesięcy – do 28 lutego 2015 r.  
Po tym okresie udał się do lekarza,  
który zalecił mu wydłużenie urlopu  
o kolejnych 6  miesięcy, tak aby uzyskać 
w sumie roczny urlop zdrowotny. 

Taka sytuacja jest niedopuszczalna.  
Nie można przedłużyć urlopu zdrowotnego 
w czasie jego trwania, ani po jego  
zakończeniu. Orzeczenie lekarskie i wniosek  
nauczyciela o wydłużenie urlopu, dyrektor 
szkoły musi potraktować, jako wniosek  
o kolejny urlop i odmówić jego uwzględniana,  
ponieważ zgodnie z art. 73 ust. 8 ustawy  
z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 
pomiędzy jednym a drugim urlopem musi 
upłynąć co najmniej rok.

PRZYKłAD:

PODSTAWA PRAWNA:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Parlament Europejski mając na celu stworzenie mechanizmów umożliwiających  
najbardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych, a także umożliwienie 
wykorzystania zamówień publicznych jako środka do realizacji przez państwa  
członkowskie UE określonych celów i polityk (innowacyjność, walka z wykluczeniem 
społecznym, ochrona środowiska itp.) uchwalił nowe Dyrektywy.

zmiany, któRych  
naLeży się spodziewać

We	wspomnianych	Dyrekty-
wach	 zawarto	 rozwiązania	

dotyczące	w	szczególności:

 obowiązkowej	komunikacji	elek-
tronicznej	między	wykonawcą	
i	 zamawiającym,	 co	 powoduje	
konieczność	stworzenia	narzędzi	
pozwalających	 na	 przeniesienie	
procedur	postępowań	do	środo-
wiska	teleinformatycznego;

 uelastycznienia procedur o udzie-
lenie	zamówienia	publicznego,

 ułatwienia	 dostępu	 do	 zamó-
wień	publicznych	przez	przed-
siębiorców;

 wykorzystania kryteriów oceny 
ofert	w	 sposób	 umożliwiający	
udzielenie zamówienia na pod-
stawie	oferty	najkorzystniejszej	
ekonomicznie z punktu widzenia 
zamawiającego;

	 powierzania	zadań	i	zawierania	
umów	w	 ramach	współpracy	
publiczno-publicznej,	w	tym	za-
mówień	udzielanych	podmiotom	
zależnym	 (powiązanym)	 (tzw.	
zamówienia typu in-house);

	 zmian	w	zakresie	trybów	udzie-
lania	zamówień	(wprowadzenia	
szczególnego	rodzaju	współpra-
cy	zamawiającego	z	wykonaw-

cami	 z	wykorzystaniem	 trybu	
partnerstwa	 innowacyjnego;	
ułatwień	w	korzystaniu	z	dialogu	
konkurencyjnego i procedury 
konkurencyjnej z negocjacjami 
poprzez	możliwość	 rezygnacji	
lub	zmiany	kolejności	poszcze-
gólnych	 etapów	w	 procedurze	
zamówienia	publicznego;

	 kontroli	zamówień	publicznych,
 systemu	środków	ochrony	prawnej.

Katalog	wyżej	wskazanych	ob-
szarów	w	 jakich	 należy	 spodzie-
wać	 się	 zmian	w	 ustawie	 Prawo	
zamówień	 publicznych	 wynika	
z	wejścia	w	życie	w	dniu	17	kwiet-
nia	2014	r.	Dyrektywy	Parlamentu	
Europejskiego	i	Rady	2014/24/UE	
z	dnia	26	lutego	2014	r.	w	sprawie	
zamówień	publicznych,	uchylająca	
dyrektywę	2004/18/WE	(Dz.	Urz.	
UE	L	94	z	28.03.2014	 r.,	 str.	65),	
oraz	Dyrektywy	Parlamentu	Euro-
pejskiego	i	Rady	2014/25/UE	z	dnia	
26	lutego	2014	r.	w	sprawie	udzie-
lania	 zamówień	 przez	 podmioty	
działające	w	sektorach	gospodarki	
wodnej, energetyki, transportu 
i	 usług	 pocztowych,	 uchylająca	
dyrektywę	2004/17/WE	(Dz.	Urz.	
UE	L	94	z	28.03.2014	r.,	str.	243).

Trwające obecnie prace legisla-
cyjne w założeniach przyjmują 
między innymi wprowadzenie 
zmian dotyczących: 

1. Sposobu porozumiewania się 
zamawiającego udzielającego 
zamówienia publicznego z wy-
konawcami ubiegającymi się 
o uzyskanie tegoż zamówienia.

Projektowane	w	Prawie	zamówień	
publicznych	 zmiany	mają	 na	 celu	
zwiększenie	znaczenia	komunikacji	
elektronicznej	pomiędzy	zamawia-
jącym	 a	wykonawcami.	W	 zało-
żeniach	 nowelizacji	 przyjęto,	 że	
oferty	i	wnioski	o	dopuszczenie	do	
udziału	w	postępowaniu	sporządza	
się	w	 postaci	 dokumentu	 elektro-
nicznego,	opatrzonego	bezpiecznym	
podpisem elektro nicznym wery-

Konsekwencją decyzji 
Parlamentu Europejskie-
go jest obowiązek dosto-
sowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych 
do wymogów zawartych 
w wyżej wskazanych 
Dyrektywach. 
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

gdy wykonawca składa 
niepRawdziwe infoRmacje

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobo-
wiązany jest wykluczyć wykonawcę z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, jeżeli ten złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć 
wpływ na wynik prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku	z	powyższym	czyn-
ność	wykluczenia	wykonaw-

cy	 z	 postępowania	 na	 podstawie	
wskazanego	 przepisu	może	 być	
dokonana w razie kumulatywne-
go	 spełnienia	 dwóch	 przesłanek:	
złożenia	 nieprawdziwych	 infor-
macji	 oraz	 ich	wpływu	na	wynik	
postępowania.	Wpływ	 na	wynik	
postępowania	 (czyli	 wybór	 naj-
korzystniejszej	oferty)	może	mieć	
charakter	 bezpośredni,	 gdy	 infor-
macja	wprost	na	niego	rzutuje,	albo	
pośredni	 –	 gdy	 na	 danym	 etapie	
postępowania	wybór	oferty	jeszcze	
nie	nastąpił,	lecz	informacje	mają	
znaczenie	dla	możliwości	uzyska-
nia zamówienia przez danego wy-
konawcę.	Przez	podanie	informacji	
nieprawdziwych	należy	 rozumieć	
informacje,	 które	 przedstawiają	
odmienny	 stan	 od	 rzeczywistości	
(przy	 czym	oświadczenie	 lub	do-
kument	podający	odmienny	stan	od	
rzeczywistości	 nie	ma	przymiotu	
błędnego	dokumentu).
W	szeregu	dotychczas	podjętych	

przez	Krajową	 Izbę	Odwoławczą	
wyrokach	 prezentowany	 był	 po-
gląd,	 zgodnie	 z	 którym	nie	mają	
znaczenia przyczyny, z powodu 
których	doszło	do	podania	niepraw-

dziwych	informacji.	Nie	rozróżnia	
się	 skutków	podania	 nieprawdzi-
wych	 informacji	 ze	względu	 na	
postać	 winy	wykonawcy	 (winę	
umyślną	czy	niedbalstwo);	istotne	
jest,	że	informacja	jest	obiektywnie	
niezgodna	z	rzeczywistością.
Powyższe	wynika	 z	 faktu,	 iż	

zgodnie	z	przepisami	ustawy	p.z.p.	
zamawiający	 badając	 spełnienie	
przesłanki	wpływu	 informacji	 na	
wynik	 postępowania	 o	 zamówie-
nie	 publiczne,	w	pierwszej	 kolej-
ności	 zobowiązany	 jest	 do	 oceny	
wykazanego przez wykonawców 
spełnienia	warunku	udziału	w	po-
stępowaniu	 –	 i	w	 tym	momencie	
stwierdza,	 czy	 informacje,	 jakie	
zostały	złożone,	są	nieprawdziwe,	
a	następnie,	czy	wykonawca	spełnia	
opisane	w	SIWZ	warunki	udziału	
w	postępowaniu.	Przy	stwierdzeniu	
złożenia	nieprawdziwych	informa-
cji	w	zakresie	spełnienia	warunków	
udziału	w	 postępowaniu,	 jeżeli	
wykonawca	potwierdził	w	 innym	
miejscu	 spełnienie	 tego	warunku,	
nie	podlega	on	wykluczeniu.	Jeżeli	
jednak	 na	 tym	 etapie	weryfikacji	
wykonawcy	 stwierdzone	 zostało	
złożenie	 nieprawdziwych	 infor-
macji,	 a	 spełnienie	warunku	 nie	

znajduje potwierdzenia w innym 
miejscu	(w	innych	dokumentach),	
to wykonawca podlega wyklucze-
niu	i	niemożliwym	jest	uzupełnie-
nie	 dokumentów	 lub	 oświadczeń	
w	 celu	wykazania	 spełnienia	wa-
runku	udziału	w	postępowaniu.

stanoWIsko kIo
W wyroku z dnia 28 marca 

2012	r.	sygn.	akt:	KIO	478/12	Skład	
Orzekający	 uznał,	 że	 złożenie	
nieprawdziwych	 informacji	 doty-
czących	kwalifikacji	podmiotowej	
zawsze	ma	wpływ	lub	może	mieć	
wpływ	 na	wynik	 postępowania;	
nie	można	sprowadzić	rozumienia	
„wyniku	postępowania”	 z	 art.	 24	
ust.	2	pkt	3	ustawy	Prawo	zamó-
wień	publicznych	tylko	do	najko-
rzystniejszej	 oferty,	 ponieważ	 na	
tym etapie nieznana jest jeszcze 
najkorzystniejsza	oferta.

stanOwiskO sądu
Z	takim	poglądem,	po	rozpatrze-

niu	skargi	na	wyrok	KIO	wniesionej	
przez	 Prezesa	Urzędu	Zamówień	
Publicznych,	 nie	 zgodził	 się	 Sąd	
Okręgowy	 w	Warszawie,	 który	

fikowanym	przy	pomocy	ważnego	
kwalifikowanego	 certyfikatu	 oraz	
składa	 się	 przy	 użyciu	 profilu	 na-
bywcy.	Zamawiający	z	administracji	
rządowej	 albo	 samorządowej	 są	
obowiązani	 przy	 przeprowadzaniu	
postępowania	 o	 udzielenie	 zamó-
wienia	publicznego	do	korzystania	
z	profilu	nabywcy	udostępnionego	
na	platformie	e-Zamówienia,	która	
zostanie	 stworzona	 przez	 Urząd	
Zamówień	Publicznych.	

2. Nowych wymogów doty-
czących opisu przedmiotu 
zamówienia

Projekt	zmian	zakłada,	że	zamawia-
jący	opisuje	przedmiot	zamówienia	
w	jeden	z	następujących	sposobów:
a)	w	kategoriach	wymagań	wydaj-
nościowych	lub	funkcjonalnych,	
w	 tym	 aspektów	 środowisko-
wych,	pod	warunkiem	że	para-
metry	są	dostatecznie	precyzyj-
ne,	 aby	 umożliwić	 oferentom	
ustalenie przedmiotu zamówie-
nia,	a	zamawiającemu	udzielenie	
zamówienia	publicznego;

b)	poprzez	odniesienie	się	w	kolej-
ności	preferencji	do:

–	 Polskich	Norm	 przenoszących	
normy europejskie,

–	 norm	innych	państw	członkow-
skich	 Europejskiego	Obszaru	
Gospodarczego	 przenoszących	
normy europejskie,

–	 europejskich	ocen	technicznych,
–	 wspólnych	specyfikacji	technicz-
nych,

–	 norm	międzynarodowych,
–	 innych	systemów	referencji	tech-
nicznych	 ustanowionych	 przez	
europejskie organy normaliza-
cyjne;	ustanowionych	przez	eu-
ropejskie	organy	normalizacyjne;

c)	poprzez	 odniesienie	 do	 norm,	
ocen	technicznych,	specyfikacji	
technicznych	 i	 systemów	 refe-
rencji,	 o	 których	mowa	w	pkt.	
2,	w	zakresie	określonych	cech	
oraz poprzez odniesienie do 

wymagań	wydajnościowych	lub	
funkcjonalnych,	o	których	mowa	
w	pkt.	1,	w	zakresie	innych	cech;

d)	w	kategoriach	wymagań	wydaj-
nościowych	lub	funkcjonalnych,	
o	 których	 mowa	 w	 ppkt.	 a)	
powyżej,	 i	 poprzez	 odniesie-
nie	 do	 norm,	 ocen	 technicz-
nych,	specyfikacji	technicznych	
i	systemów	referencji,	o	których	
mowa	w	ppkt.	b)	powyżej,	sta-
nowiących	środek	domniemania	
zgodności	z	tego	rodzaju	wyma-
ganiami	wydajnościowymi	 lub	
funkcjonalnymi.

3. Skrócenia okresu archiwiza-
cji akt z przeprowadzonego  
postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego

Dotychczas	 obowiązujący	 cztero-
letni	 okres	 archiwizacji	 dokumen-
tacji	 z	 postępowania	 o	 udzielenie	
zamówienia	publicznego	ma	zostać	
skrócony do 3 lat, od dnia udzielenia 
zamówienia	 publicznego,	 zmiany	
umowy	lub	unieważnienia	postępo-
wania	w	sposób	gwarantujący	niena-
ruszalność	tych	dokumentów.	Ponad-
to	zamawiający	przechowuje	przez	
cały	 okres	 obowiązywania	 umowy	
w	sprawie	zamówienia	publicznego,	
nie	 krócej	 jednak	 niż	 przez	 3	 lata	
od	 dnia	 zawarcia	 tej	 umowy	 lub	
jej	zmiany,	kopię	zawartych	umów	
w	sprawach	zamówień	publicznych	
i aneksów do tych	umów.

4. Umów w sprawach  
zamówień publicznych

W	projekcie	 zmian	 ustawy	p.z.p.	
zakłada	się	wprowadzenie	katalogu	
obejmującego	okoliczności	skutku-
jące	możliwością	wprowadzenia	
zmian	 postanowień	 zawartych	
w umowie:
a)	jeżeli	zmiany	zostały	przewidzia-
ne	 w	 dokumentach	 zamówie-
nia	w	 sposób	 jasny,	 przejrzysty	
i	jednoznaczny,	w	szczególności	
zmiany	dotyczące	wysokości	wy-
nagrodzenia wykonawcy, warun-
ki,	zakres	i	charakter	tych	zmian,

b)	w	 przypadku	 udzielenia	 za-
mówień	 dodatkowych	 dotych-
czasowemu	wykonawcy	–	 pod	
warunkiem,	 że	 zmiana	wyko-
nawcy	nie	może	zostać	dokona-
na	z	powodów	ekonomicznych	
lub	technicznych	oraz	mogłaby	
spowodować	 istotną	niedogod-
ność	 lub	 znaczne	 zwiększenie	
kosztów	dla	zamawiającego,

c)	poprzez	spełnienie	łącznie	nastę-
pujących	warunków:	 koniecz-
ność	 zmiany	 nie	 można	 było	
przewidzieć	 z	 zachowaniem	
należytej	 staranności,	 zmiana	
nie	dotyczy	ogólnego	charakteru	
umowy,	wartość	zmiany	nie	prze-
kracza	50	%	wartości	realizowa-
nego	zamówienia	publicznego,

d)	 wykonawcę,	 któremu	 zama-
wiający	 udzielił	 zamówienia	
publicznego,	zastąpił	nowy	wy-
konawca, w wyniku jednoznacz-
nej klauzuli umownej, sukcesji 
uniwersalnej	 lub	 częściowej	
praw	 i	obowiązków	wykonaw-
cy, restrukturyzacji, w sytuacji 
przyjęcia	przez	zamawiającego	
zobowiązań	wykonawcy	wzglę-
dem podwykonawców,

e)	wartość	 zmian	 nie	 przekracza	
progów	unijnych	 i	10%	warto-
ści	 realizowanego	 zamówienia	
publicznego	dotyczącego	zamó-
wień	na	usługi	lub	dostawy	lub	
15%	w	przypadku	zamówień	pu-
blicznych	na	roboty	budowlane.

5. Środków ochrony prawnej
W	założeniach	proponuje	się	doda-
nie	do	katalogu	czynności,	wobec	
których	 przysługuje	 odwołanie:	
opisu przedmiotu zamówienia, wy-
boru	oferty	najkorzystniejszej	eko-
nomicznie,	 unieważnienia	 postę-
powania o udzielenie zamówienia 
publicznego,	 odrzucenia	wniosku	 
o	dopuszczenie	do	udziału	w	postę-
powaniu	lub	udziału	w	dynamicz-
nym	systemie	zakupów.

Marek Okniński 
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w	wyroku	 z	 dnia	 19	 lipca	 2012	 r.	
sygn.	akt:	IV	Ca	683/12	stwierdził,	
iż	 nie	 podziela	 poglądu	Krajowej	
Izby	 Odwoławczej,	 iż	 złożenie	
nieprawdziwych	 informacji	 doty-
czących	kwalifikacji	podmiotowych	
wykonawcy	 zawsze	ma	 wpływ/
może	mieć	wpływ	na	wynik	postę-
powania o udzielenie zamówienia 
publicznego	 oraz	 że	wykluczenie	
przez	 zamawiającego	wykonawcy	
z	udziału	w	postępowaniu	na	pod-
stawie	 art.	 24	ust.	 2	 pkt	 3	 ustawy	
p.z.p.	winno	nastąpić	 automatycz-
nie	 –	 bez	względu	 na	 przyczyny,	
z	powodu	których	miało	miejsce	po-
danie	nieprawdziwych	informacji.	
W	ocenie	 sądu	powołany	prze-

pis ma zastosowanie w warun-
kach	 celowego,	 zawinionego	 
i	 zamierzonego	 zachowania	wy-
konawcy,	 podjętego	 z	 zamiarem	
podania	nieprawdziwych	informacji	
w	 celu	wprowadzenia	 zamawiają-
cego	w	błąd	 i	wykorzystania	 tego	
błędu	 dla	 uzyskania	 zamówienia	
publicznego.	Przy	ocenie	przesłan-
ki wykluczenia na podstawie tego 
przepisu	 zamawiający	 powinien	
uzyskać	pewność,	że	złożenie	nie-
prawdziwych	informacji	było	dzia-
łaniem	wykonawcy	 skierowanym	
na	wprowadzenie	 zamawiającego	
w	błąd	w	 zamiarze	 uzyskania	 za-
mówienia,	a	nie	 skutkiem	omyłki.	
Zdaniem	sądu	złożenie	nieprawdzi-
wej	informacji,	o	której	mowa	w	po-
wołanym	 przepisie,	 ze	 skutkiem	
w	postaci	wykluczenia	 z	 postępo-
wania,	to	czynność	dokonana	z	winy	
umyślnej,	nie	zaś	w	wyniku	błędu	
czy	 niedbalstwa.	 Jeżeli	 ze	 stanu	
faktycznego	wynika,	że	wykonawca	
w	dniu	składania	ofert	działał	w	do-
brej	wierze,	 to	 nie	 sposób	 uznać,	
iż	 jego	 celem	było	wprowadzenie	
zamawiającego	w	błąd.

W orzecznictwie i doktrynie 
funkcjonuje	 pogląd,	 iż	 złożenie	

dokumentu	 lub	 oświadczenia	 za-
wierającego	 nieprawdziwe	 infor-
macje,	 nie	 podlega	 uzupełnieniu	
przez	 umożliwienie	wykonawcy	
przedstawienia w jego miejsce 
innego dokumentu, który potwier-
dziłby	spełnienie	wymagań	udziału	
w	postępowaniu,	określonych	spe-
cyfikacją	 istotnych	warunków	 za-
mówienia	(gdyż	nie	można	zastąpić	
nieprawdziwej	informacji	prawdzi-
wą).	Zgodnie	z	treścią	art.	26	ust.	3	
ustawy	p.z.p.	uzupełnieniu	podlega	
bowiem	dokument	 niezłożony	 lub	
dokument wadliwy, a nie dokument, 
który	zawierał	informację	niepraw-
dziwą.	W	ocenie	Sądu	Okręgowego	
pogląd	ten	nie	jest	przekonujący.

dyrektyWa pe
Zdaniem	 Sądu	 Okręgowego	

–	 przy	 ocenie	 przesłanek	wyklu-
czenia wykonawcy na podstawie 
art.	 24	 ust.	 2	 pkt	 3	 ustawy,	 nie	
można	pomijać	istnienia	w	obrocie	
prawnym	Dyrektywy	2004/18/WE	
Parlamentu Europejskiego i Rady 
z	dnia	31	marca	2004	r.	w	sprawie	
koordynacji procedur udzielania 
zamówień	 publicznych	 na	 robo-
ty	 budowlane,	 dostawy	 i	 usługi	
(Dz.	U.	UE	L	z	dnia	30	kwietnia	
2004	 r,).	Nie	 ulega	wątpliwości,	
że	 przepisy	 prawa	 krajowego	
Państwa	Członkowskiego	muszą	
uwzględniać	przepisy	prawa	wspól-
notowego.	Przepis	art.	4	ust.	2	lit.	
g	ww.	Dyrektywy,	 który	 stanowi	
wskazówkę	 interpretacyjną	 dla	
omawianej podstawy wyklucze-
nia, wskazuje jednoznacznie na 
element	 zawinienia	wykonawcy.	
Stanowi	on	bowiem,	że	z	udziału	
w	 zamówieniu	można	wykluczyć	
każdego	wykonawcę,	 który	 jest	
winny,	poważnego	wprowadzenia	
w	 błąd	 w	 zakresie	 przekazania	
lub	 nieprzekazania	wymaganych	

informacji.	Ocena,	 czy	 błąd	ma	
charakter	 poważny,	 czy	 też	 nie,	
będzie	zależała	od	zamawiającego,	
który	powinien	jej	dokonać	na	pod-
stawie	 obiektywnych	 czynników.	
Wprowadzenie	w	błąd	musi	mieć	
charakter	 umyślnego	działania	 ze	
strony	wykonawcy	 –	 nie	 będzie	
podstawą	wykluczenia	nieświado-
me	wprowadzenie	w	błąd.

POPRawa błędu
Taki	sposób	wykładni	potwier-

dza	 także	 przepis	 art.	 26	 ust.	 3	
ustawy	p.z.p.,	który	nakazuje	wy-
stąpienie	z	żądaniem	uzupełnienia	
oświadczeń	 i	 dokumentów,	 jeżeli	
zawierają	one	błędy	oraz	art.	87	ust.	
2 tej ustawy, który nakazuje popra-
wę	omyłek	w	treści	oferty.	Analiza	
tych	przepisów	prowadzi	do	wnio-
sku, ze ustawodawca dopuszcza po-
prawienie	złożonych	dokumentów	
i	oświadczeń	wiedzy	i	woli,	w	tym	
w	zakresie	treści	oferty,	pomimo	że	
mogły	one	przekazywać	informacje	
niezgodne	z	rzeczywistością.	W	tej	
sytuacji	można	bronić	poglądu,	że	
wykluczeniu	z	udziału	w	postępo-
waniu podlega taki wykonawca, 
który	umyślnie	przekazuje	w	postę-
powaniu	nieprawdziwe	informacje,	
mając	 świadomość	 szkodliwego	
skutku	swego	zachowania	i	celowo	
do	niego	zmierzając.

Ustawodawca dopusz-
cza uzupełnienie doku-
mentów i poprawienie 
oferty w przypadku, gdy 
przedstawione informa-
cje nieprawdziwe mają 
charakter błędu lub 
omyłki – z założenia więc 
działania nieumyślnego.

Celem	regulacji	zawartej	w	art.	
24	ust.	 2	pkt	3	ustawy	p.z.p.	 jest	
wyeliminowanie	z	udziału	w	postę-
powaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego	 takich	 wykonaw-
ców,	którzy	świadomie	świadcząc	
nieprawdę	wprowadzają	w	 błąd	
zamawiającego	 co	 do	 informacji	
mających	 znaczenie	 dla	wyniku	
prowadzonego	 postępowania,	
nie jest natomiast takim celem 
eliminowanie	 z	 postępowania	
wykonawców,	 którzy	 omyłkowo	
czy	nieświadomie	podali	informa-
cje	 niezgodne	 z	 rzeczywistością	

–	 i	 których	 zamiarem	 nie	 było	
wprowadzenie	w	 błąd	 zamawia-
jącego.	 Nie	można	 zrównywać	
pozycji	wykonawcy,	 który	 złożył	
nieprawdziwe	informacje	wskutek	
błędu	lub	popełnił	omyłkę	w	złożo-
nej	ofercie	z	pozycją	wykonawcy,	
który	świadomie	zawarł	w	ofercie	
informacje	nieprawdziwe	z	zamia-
rem	wprowadzenia	zamawiającego	
w	błąd.	

Celem ustawodawcy nie było 
wprowadzenie obowiązku auto-
matycznego wykluczenia z po-
stępowania każdego wykonaw-

cy, który podał nieprawdziwe 
informacje – bez względu na 
przyczyny.
To	 zamawiający,	 który	 podej-

muje	decyzję	o	wykluczeniu	wyko-
nawcy	z	postępowania	o	udzielenie	
zamówienia	publicznego	w	oparciu	
o	okoliczności	wskazane	w	art.	24	
ust.	 2	 pkt	 3	 ustawy	p.z.p.,	 obcią-
żony	jest	obowiązkiem	należytego	
udowodnienia istnienia okolicz-
ności	 uzasadniających	 podjęcie	
decyzji	o	wykluczeniu	wykonawcy.	

Marek Okniński 

Sąd	Okręgowy	w	Kaliszu	w	wy-
roku	 z	 dnia	 26	marca	 2015	 r.	

(sygn.	akt:	II	Ca	675/14)	rozstrzy-
gnął	skargę	wniesioną	przez	Preze-
sa	Urzędu	Zamówień	Publicznych	
na	wyrok	Krajowej	 Izby	Odwo-
ławczej	z	dnia	05	listopada	2014	r.	
(sygn.	akt:	KIO	2241/14)	w	którym	
zakwestionowano	 rozstrzygnięcie	

bRak możLiwości 
ogRaniczenia foRmy 
pRzekazywanych 
dokumentów

Zamawiający nie może wymagać, aby odpowiedź na wezwanie 
do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń przekazywana 
była przez wykonawców wyłącznie w formie pisemnej. 

polegające	 na	 oddaleniu	 odwoła-
nia wykonawcy, który w wyniku 
wezwania	 do	 uzupełnienia	 oferty	
o	dokumenty	potwierdzające	speł-
nianie	warunków	udziału	w	postę-
powaniu,	przesłał	zamawiającemu	
żądane	dokumenty	w	formie	opa-
trzonej	 bezpiecznym	 podpisem	
elektronicznym	weryfikowanym	za	

pomocą	ważnego	kwalifikowanego	
certyfikatu	 pocztą	 elektroniczną	
w	wymaganym	terminie,	uznając,	
iż	 składanie	 dokumentów	 drogą	
elektroniczną,	 wymagające	 ko-
rzystania	 z	bezpiecznego	podpisu	
elektronicznego	weryfikowanego	
kwalifikowanym	 certyfikatem,	
jest	możliwe	wyłącznie	w	okolicz-
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nościach	 przewidzianych	w	 art.	
82	 ust.	 2	 ustawy	p.z.p.,	 tj.	wtedy	
gdy	 zamawiający	wyrazi	 zgodę	
na	składanie	ofert	w	postaci	elek-
tronicznej.	 Izba	 uznała,	 że	 skoro	
w	 prowadzonym	 postępowaniu	
zamawiający	 nie	wyraził	 zgody	
na	składanie	ofert	w	postaci	elek-
tronicznej,	 a	 także	w	wezwaniu	
do	uzupełnienia	oferty	o	stosowne	
dokumenty	 zastrzegł,	 że	muszą	
one	 zostać	 złożone	w	 oryginale,	
dokumenty	 te	winny	być	 złożone	
w	 formie	 pisemnej	 (oryginału).	
Tym	 samym	 Izba	 uznała,	 że	wy-
konawca	nie	uzupełnił	oferty	o	do-
kumenty w wymaganym terminie 
i	zaaprobowała	wykluczenie	przez	
zamawiającego	 tego	wykonawcy	
z	udziału	w	postępowaniu	z	powo-
du	niewykazania	spełnienia	warun-
ków	udziału	w	postępowaniu.	

W wyroku z dnia 26 marca 
2015	r.	Sąd	Okręgowy	stwierdził,	
że	nie	 akceptuje	poglądu	KIO,	 iż	
o	formie	składanych	przez	wyko-
nawców dokumentów potwier-
dzających	 spełnianie	warunków	
udziału	 w	 przetargu,	 decyduje	
wola	 zamawiającego.	W	 ocenie	
sądu	nie	jest	również	trafny	pogląd,	
że	 zamawiający	 jest	 uprawniony	
do wskazywania w wezwaniu do 
złożenia	 dokumentów,	w	 sposób	
kształtujący	 prawa	 i	 obowiązki	
wykonawcy,	 formy	pisemnej	 do-
kumentów	 (oryginałów),	 jeżeli	
dopuszczalna	 jest	 równorzędna	
forma	 elektroniczna.	Błędne	 jest	
w	konsekwencji	 stanowisko	 skła-
du	orzekającego	KIO,	że	zarówno	
oferta	jak	dokumenty	potwierdza-
jące	 spełnianie	 przez	wykonawcę	
warunków	udziału	w	postępowaniu	
oraz	 spełnianie	 przez	 oferowane	
dostawy	wymagań	 są	 tymi	doku-

mentami,	 których	 forma	 regulo-
wana	 jest	w	postanowieniach	 art.	
82	ust.	2	ustawy	Prawo	zamówień	
publicznych,	 a	w	 konsekwencji,	
że	 o	 ich	 formie	w	 postaci	 elek-
tronicznej decyduje zgoda zama-
wiającego,	 a	 jej	brak	determinuje	
obowiązek	składania	dokumentów	
jedynie	w	formie	pisemnej.	
W	uzasadnieniu	wyroku	sędzio-

wie	podkreślili,	 że	 ustawa	Prawo	
zamówień	publicznych	przewiduje	
dla	 określonych	 czynności	 oraz	
dokumentów	odrębne	formy.	Sys-
tematyzując	je	należy	wskazać,	że	
ustawodawca	przewidział	odrębną	
formę	dla	oferty	i	jej	załączników,	
odrębną	dla	oświadczeń	i	dokumen-
tów	 potwierdzających	 spełnianie	
warunków	 udziału	 wykonawcy	
oraz	pełnomocnictw,	a	wreszcie	od-
rębną	formę	dla	oświadczeń,	wnio-
sków,	zawiadomień	i	informacji.	
I	tak	dla	oświadczeń	i	dokumen-

tów	 potwierdzających	 spełnianie	
warunków	udziału	w	postępowaniu	
oraz	pełnomocnictw	–	(art.	25	ust.	
1	 i	 art.	 26	 ust.	 1	 ustawy	 p.z.p.),	
forma	 ich	 została	 przewidziana	
w	przepisie	wykonawczym	tj.	w	§	7	
ust.	1	rozporządzenia	Prezesa	Rady	
Ministrów	z	dnia	19	lutego	2013	r.	
w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich	może	żądać	zamawiający	od	
wykonawcy,	 oraz	 form,	w	 jakich	
te	dokumenty	mogą	być	składane	
(Dz.U.	z	2013	r.	poz.	231).	Zgodnie	
ze wskazanym przepisem doku-
menty	są	składane	w	oryginale	lub	
kopii	 poświadczonej	 za	 zgodność	
z	 oryginałem	 przez	wykonawcę.	
W	 przypadku	 składania	 elektro-
nicznych	 dokumentów	 powinny	
one	 być	 opatrzone	 przez	wyko-
nawcę	 bezpiecznym	 podpisem	
elektronicznym	weryfikowanym	

za	 pomocą	ważnego	 kwalifiko-
wanego	 certyfikatu.	Zamawiający	
w	odniesieniu	do	tych	dokumentów	
nie	ma	 uprawnienia	 do	wyboru	
ich	 formy,	 lecz	 żądania	 przedsta-
wienia	 oryginału	 lub	 notarialnie	
poświadczonej	 kopii	 dokumentu	
i	to	wyłącznie	wtedy,	gdy	złożona	
kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub	 budzi	wątpliwości	 co	 do	 jej	
prawdziwości.

W rozpatrywanej sprawie nie 
budziło	wątpliwości	Sądu	Okręgo-
wego,	że	ze	względu	na	przedmiot	
dokumentów,	do	których	złożenia	
w	toku	postępowania	o	zamówienie	
publiczne	 został	wezwany	wyko-
nawca	nie	można	uznać,	że	stano-
wią	one	dokumenty	oferty	 (także	
jako	 jej	 załączniki),	 a	wyłącznie	
dokumenty	potwierdzające	spełnia-
nie przez wykonawców warunków 
udziału	w	przetargu.	Te	zaś	zgodnie	
z	 §	 7	wyżej	wskazanego	 rozpo-
rządzenia	 powinny	 być	 złożone	
w	oryginale	lub	w	kopii	poświad-
czonej	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	
przez	wykonawcę.	W	przypadku	
zaś	 składania	 ich	w	 formie	 elek-
tronicznych	dokumentów	powinny	
być	 one	 opatrzone	 przez	wyko-
nawcę	 bezpiecznym	 podpisem	
elektronicznym	weryfikowanym	za	
pomocą	ważnego	kwalifikowanego	
certyfikatu.	

Wobec powyższego działanie 
zamawiającego pozbawiające 
skutków czynności złożenia przez 
wykonawcę dokumentów w for-
mie elektronicznej z bezpiecznym 
podpisem elektronicznym było 
wadliwe, ograniczało bowiem 
wykonawcę w wyborze dopusz-
czalnej prawem formy, w jakiej 
dokument mógł być złożony.

Marek Okniński w w w . d o r a d c a s a m o r z a d u . p l

WZÓR UChWAłY O LIKWIDACJI STRAżY MIEJSKIEJ

UCHWAŁA NR .................................................................
RADY MIEJSKIEJ W ........................................................
z dnia ...............................................................................

w sprawie likwidacji oraz rozwiązania Straży Miejskiej w gminie .................................................................
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 ze 
zm.). Rada Miejska w ............................................... uchwala, co następuję:

§ 1. 

Likwidację oraz rozwiązanie Straży Miejskiej w gminie ................................ po zasięgnięciu wymaganych 
prawem opinii.

§ 2. 

Dofinansowanie ze środków przeznaczonych na utrzymanie Straży Miejskiej z budżetu miasta Komendy 
Miejskiej Policji w ........................................................................................

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .................................................................................

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
...............................................................

PRZEPISY USTAWOWE:
Zgodnie z art. 4 ustawy o strażach gminnych rada gminy może rozwiązać straż po zasięgnięciu opinii 
właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, o czym zawiadamia wojewodę. 
W przypadku nieotrzymania opinii, rada gminy może rozwiązać straż po upływie 14 dni od dnia przedstawie-
nia wniosku o wydanie opinii. Konieczne jest również zasięgnięcie opinii właściwej organizacji związkowej 
(patrz: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego str. 6).
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